
PROGRAM 
RtCIONALNY 

- " l i 
• I 

. m ś i 4ł%«kte Centrum 
• i 11 ji Ptzedsi^tefczsjści 

EUBOPEJSie FUNDUSZ 
fKKWOJW ISS5«NAŁN66iO 

OGŁOSZENIE O NABORZE 
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 

Z DNIA 1 września 2015 r. 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, 41-500 Chorzów, ul. Katowicka 47 

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - II w Wydzia le Informatyki , 

Logistyki i Zamówień Publ icznych 

liczba etatów: 1 etat 

I. Wymagan ia 

1. Niezbędne 

A) obywate ls two państwa członkowskiego Unii Europejsk ie j lub innego 

państwa, którego obywate lom, na podstawie umów międzynarodowych lub 

przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia 

na te ry tor ium Rzeczypospo l i te j Polskiej; 

B) wykształcenie wyższe; 

C) doświadczenie zawodowe: m in imum 2 lata stażu pracy; 

D) dobra znajomość baz danych PostgreSQL / MySQL / SQL 2005 - 2012 od 

strony admin i s t racy jne j ; 

E) znajomość zarządzania Act ive Directory w dużych środowiskach powyżej 

120 stac j i ; 

F) znajomość usług Microsoft WDS, WSUS , DFS; 

G) znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem (f irewal l , antywirus, 

an t y spam, mon i tor ing); 

H) dobra znajomość tworzen ia zapytań SQL; 

I) praktyczna znajomość konf iguracj i swi tchy s iec iowych, routerów serii 

MikroTik, C ISCO; 

J) praktyczna znajomość zagadnień 1-AN/WAN, TCP/IP; 

K) praktyczna znajomość sieci bezprzewodowych; 

L) umiejętność d iagnozowan ia i rozwiązywania problemów in formatycznych 

użytkowników; 

M) dobra znajomość zagadnień in formatycznych (związanych ze sprzętem i 

s iec iami) , obsługi oprogramowan ia oraz p rak tycznych narzędzi 

in fo rmatycznych; 

N) umiejętność admin i s t rowan ia i zarządzania siecią, sys temami 

i n f o rmatycznymi ; 

O) praktyczna znajomość systemów operacy jnych Windows oraz pakietów 

Microsoft Off ice; 

P) znajomość zasad zabezpieczeń infrastruktury in fo rmatyczne j , baz danych; 

Q) pełna zdolność do czynności prawnych oraz pos iadanie pełni praw 

pub l i cznych; 



R) brak p rawomocnych wyroków skazujących za przestępstwa umyślne ścigane 

z oskarżenia publ icznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe; 
S) zgoda na przetwarzan ie danych osobowych; 

2. Dodatkowe 

A) znajomość języka ang ie lsk iego; 

B) dyspozycyjność ; 

C) komunikatywność. 

II. Zakres wykonywanych zadań: 

A) administrowanie systemami informatycznymi. 
B) bieżąca obsługa informatyczna Centrum. 

C) wdrażanie i modyfikowanie systemów komputerowych oraz oprogramowania 
użytkowego. 

D) planowanie potrzeb i podział środków w zakresie realizowanych i nadzorowanych 
zadań. 

E) zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ochrony danych przed dostępem 
osób nieuprawnionych. 

F) techniczna obsługa stron internetowych oraz Biuletynu Informacji Publicznej. 
G) wsparcie informatyczne przedsięwzięć i projektów. 
H) przygotowywanie korespondencji wychodzącej w zakresie merytorycznym wydziału. 
I) pełnienie funkcji administratora technicznego Lokalnego Systemu Informatycznego na 

lata 2007-2013 i 2014-2020. 
J) identyfikowanie i zarządzania uprawnieniami użytkowników w danej instytucji, zgodnie 

z poleceniem Dyrektora Śiąskiego Centrum Przedsiębiorczości. 
K) administrowanie i zarządzanie uprawnieniami użytkowników w ramach danego 

programu operacyjnego. 
L) uczestnictwo w organizacji szkoleń dotyczących danego programu operacyjnego. 
M) prowadzenie działań szkoleniowych dla użytkowników Krajowego Systemu 

Informatycznego SIMIK 07-13 i aplikacji głównej Centralnego Systemu 
Teleinformatycznego zwanej dalej SL 2014-2020 w ramach danego programu 
operacyjnego. 

N) zarządzanie zmianami tj. między innymi monitorowanie zmian prawnych 
i proceduralnych mających wpływ na dalszy rozwój systemu (np. zmiany przepisów 
prawa, procedur zarządzania i kontroli funduszu strukturalnych, zmian organizacyjnych, 
przesunięć w tabelach finansowych programu operacyjnego) i rozwój funkcjonalny 
systemu pod względem administracyjnym (dostosowanie do zmieniających się 
procedur). 

O) opracowanie i uaktualnianie procedury związanej z administrowaniem systemu, 
P) udzielanie odpowiedzi na pytania użytkowników dotyczących zagadnień merytorycznych 

w ramach danej instytucji w zakresie wykorzystania Krajowego Systemu 
Informatycznego SIMIK 07 - 13 i aplikacji głównej Centralnego Systemu 
Teleinformatycznego zwana dalej SL 2014-2020. 

Q) współpraca z Administratorem Merytorycznym Instytucji Zarządzającej w sprawach 
związanych z wykorzystaniem Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07 - 13 
i aplikacji głównej Centralnego Systemu Teleinformatycznego zwanej dalej SL 2014-
2020. 



III. Warunki pracy 

Praca na p r zedm io towym stanowisku nie jest narażona na występowanie 

uciążliwych i szkod l iwych warunków pracy. Nie istnieją bar iery utrudniające 

dostępność do budynku , do pomieszczeń b iurowych i do pomieszczeń 

san i ta rnych . Zapewniają to podjazdy dla niepełnosprawnych, windy i drzwi 

o odpowiedn ie j szerokości. Z uwagi na rozmieszczen ie komputerów i sprzętu 

in formatycznego w miejscach trudno dostępnych praca wymaga dużej sprawności 

f izycznej i ruchowej . 

IV. W miesiącu poprzedzającym datę upubl iczn ien ia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych w Cent rum, w rozumien iu przepisów rehabi l i tacj i 
zawodowej i społecznej oraz zatrudn ian iu osób niepełnosprawnych jest niższy 
niż 6%. 

V. Wymagane dokumenty: 

A) list motywacy jny; 

B) życiorys - CV; 

C) kwest ionar iusz osobowy osoby ubiegającej się o za t rudn ien ie; 

D) kopie dokumentów potwierdzających pos iadane wykształcenie, kwal i f ikacje 
i staż pracy s tw ierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem 
o za t rudn ien iu; 

E) oświadczenie o zgodz ie na przetwarzan ie danych osobowych; 

F) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności p rawnych oraz korzystan ia 
z pełni praw pub l i cznych; 

G) oświadczenie o n ieskazan iu p rawomocnym wyrok i em sądu za umyślne 

przestępstwa ścigane z oskarżenia publ icznego lub umyślne przestępstwo 

skarbowe. 

H) w przypadku gdy kandyda tem jest osoba niepełnosprawna - kopie 

dokumentów potwierdzających niepełnosprawność. 

Wymagane dokumen ty ap l ikacy jne należy przesyłać w zamkniętych kopertach 

z podanym ad resem zwro tnym i dop i sk iem: 

„Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze - II w Wydziale Informatyki^ 

Logistyki i Zamówień Publicznych w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości". 

na adres: 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów 

lub składać osobiście w Sekretar iac ie VII piętro pok. 701. 

Dokumenty ap l ikacy jne przesyłane drogą elektroniczną muszą być opatrzone 

bezp iecznym podp isem e lek t ron i cznym wery f i kowanym przy pomocy ważnego 

kwal i f ikowanego cer ty f ikatu , zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie 

e lek t ron i cznym - (tekst jedno l i ty Dz. U. z 2013 r., poz .262) . 

Termin składania ofert upływa w dniu 11 września 2015 r. 

Kandydac i spełniający wymog i formalne będą in formowani indywidua ln ie o termin ie 

testu mery to rycznego lub o termin ie rozmowy kwa l i f i kacy jne j . 

VI. Ap l ikac je, które wpłyną do Śląskiego Cen t rum Przedsiębiorczości po termin ie , nie 

będą rozpat rywane. Ofertę przekazaną za pośrednictwem poczty uważa się za 



złożoną w termin ie , jeżeli została nadana w urzędzie pocz towym najpóźniej 

w os ta tn im dniu wska zanym w ogłoszeniu (decyduje data s temp ia pocztowego). 

VII. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty , w t ym opinie lub referencje 
z poprzedn ich miejsc pracy. 

VIII. In formacja o wyn ikach naboru będzie umieszczona w Biu letynie Informacj i 

Publ icznej Śląskiego Cen t rum Przedsiębiorczości ht tp://b ip .scp-s lask.p l / oraz na 

tabl icy in formacyjnej w s iedzib ie Śląskiego Cen t rum Przedsiębiorczości 

w Chorzowie , u l . Katowicka 47 niezwłocznie po p r zep rowadzonym i zakończonym 

naborze. 

IX. Inne informacje 

1. Dokumenty do pobran ia: 

• Regu lamin naboru na wolne s tanowiska urzędnicze, w t ym kierownicze 

s tanowiska urzędnicze w Śląskim Cent rum Przedsiębiorczości, 

• Kwest ionar iusz osobowy osoby ubiegającej się o zat rudn ien ie , 

• Wzór oświadczenia dla kandydatów ubiegających się o s tanowisko urzędnicze 

(dotyczące zgody na przetwarzan ie danych osobowych , skazan ia 

p r awomocnym wy rok i em sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publ icznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, pełnej zdolności do 

czynności p rawnych) . 

2. Dokumenty te są dostępne również w sekretar iac ie Śląskiego Cent rum 

Przedsiębiorczości. 

3. Złożonych ofert nie odsyłamy, a n ieodebrane podlegają zn iszczen iu po upływie 

6-ciu miesięcy od dnia ogłoszenia naboru. 

D Y R E K T O f ^ 
Śląskiego Centrum Prg^5lębiorczości 

imySw Faruga 

http://bip.scp-slask.pl/

