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Wójta Gminy Stary Targ

z dnia 4 lutego 2020 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stlnorVisko unędnicze.

Na podstawie art '  11 ust.  1 i2, eń. 13 ust.  l ,  f  i2 a ama.ar l ,2 ustawy zdnia2!
Iistopada 2008 r. o pracownikach sanrorządowych (tekst jednolity: Dz.U. zf019 r.' poz. 128ó)
w nvi4zku z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz'U. z20|9 r' poz. 5a6 ze zm.} zaqządaam: co następuje:

$ l l ogłaszam nabor na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gńiny w Starym Targu-
pracownik ds. obsfugi informatycznej.

2. .freść ogłoszenia o naborre stanowi załącznik do niniejszego zamądz*nia.

$ ?. Zarządzenie wchodzi w źlycie z dniem podpisania.



l.al4cznik do z.irrz'ldzrtt't r-r l{ '2020

\\'(rjtł (inrinl'Strr;-'l'arg z dnir .l lutego 2020 r.

NabÓr na wolne stanowisko urzędnicze W Urzędzie Gminy Stary Targ:
WOJT GMINY STARY TARG

L)głasz,i| nabÓr na wolne stancllvisko u,rzędnic'ze' ds. obsługi inf-orrnatycfne.i w Urzędzie
Gmir l r  Sta l r  

- farg

Nazwa i acires jedl lostki. l lrząd Gminy Stary Targ, u|. Główna 20'8f.4|0 stnry Targ.

I. Kanc|ydat ubiegający się o zatrudnienie musi spełniać następująte wymagania
niezbęclrre:

l Obvwate lstwo polskie lub innc ob'vwatelst \rya Z z.astrzeż,eniem art' 1 ] r"rst. 2 i 3 ustawy z clnia
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedno|ity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1285}
2'Pełna zdolnośc do czynrrosci prawnych oraz korzystanie z pełni praw publiczrrych;
3'l]rak skazania za untyśIne prz €stępstwo ścigane z oskarŻenia publicznego lub umyśine
przestępstwo skarbowe,
4 W5'kszta]lcenie średnie, policealne lub wyż'sze w zakresie informatycznym,
5 Wynra_uan-v co najmniel 2-letni sta;r prac_v na stanowisku infornlatyka lub administratora sieci,
l Znalonlośc regulac.ji prar,vrlych i umiejętnośc stosc.lwania przepisow prawa w zakresie:
1elernlbrnratYzacJI podrrltoto\,V prrblicz-nych, dtlstęptl do infiirniacji publicznej. ochrclny danych
osobowvch.
7 Stan zdrow,ia pozwa|ającv na zatrudnienie rla danym stanowisku.
8 \ ieposz lakowana opin ia

l l . Wymagania dodatkowe:

l. prakt-vczne doŚwiadczenie w diagnozclr,va'niu i rozu,i4z.ywallil.l problernow
telein{ornlatycznych Lrzytkorvllikow końcowych,
2. dobra znajomośc zagadnieri technicznych związanych ze sprzęt€m komputerowynl orau
adrni n i strolvaniem sieciami teleinfiormatycznymi,
4' znajomośc systemow operacy,inych WINDOWS (98,XP,Vista) araz pakietow biurowych
Micrl:stlf} ot}.ice' openofflce * r,r,zakresie niezbędnym dcl wykonywania zadań na stanowisku
inionnatyka.
5 rrprzcjrnosc i zyczl iwośc w kclr ltaktach z kl ientami.
Ó unlicjętnclśc pracy' lv zespole,
7.bezkoll1l i  ktow.ośc.
7 bardzo rlobra organizac.i i l  pracv

I[l" Zakres zndań wykon.ywanych na stanawisku m.i l l .:

|) nadzor nad całościa prac związanych z in1ornlatyzaq4 i telekomr-rnikacją Urzędu' w
tyrl telełbrizacją stac"ir:narn4, komorkolvą l z,apewnieniem dostępu do lnternetu, Qraz
w,laściwą eksplclatacją sprzętu. sieci komputerowej" telekomunikacyjnej'
tęlei nfbrnratycznych urz"ądz'eń peryf.er! nych,



f} dbałośc o ciągłośc rozwoju systemu teleinlbrnratycznego Urzędu, w nawiązaniu do
systemow aclnlinistracji samorządowej i peństwoWej; w szczegolnclści Pełnienie
{.unkcji l-okalnego Adnrinistratora Systenru w zakręsie SystemÓw Rejestrow
Państwowych,

3) prowadzenie gospodarki sprzętem komputerov{ym i teleinformatycznym' w tym
zaopatrywanie urzędtl w niezbędny sprzęt i oprogramowanie'

4} kontakty z dostawcami telekomunikacyjnymi r,v zakresie dostarczania usług telefonii
stacjonarnej. komorkowej i lnternetu,

5) administrowanie SYstemem teleinformatycznym" w tym serrł'erami urzędu,
dokclnywanie bieŹ4cych przeglądtlw i kclnserwacji.

6) irdnrinistrolvanie i zabezpieczanie bazy danych z.awart,vch w komputerowych zbiorach
danych zgodnie z abow*iąztLjacymi przepisami. tlvorzenie kopii bezpieefenstwa oraz
kopii zapasowych,

7 ) biezące aktualizowanie Stosowanego oprogramowania'
8) zapewnianie mozliwie naju'yzszego poziomu bezpieczehstwa' trchrony haseł i dostępu

do sieci,
9) zapewnianie zabez.pieczenia zbiorow danych osobowych w systemie

te|ein{brnlatycznyn urz'ędtl zgodnie z obowiązujacymi przepisami i regulacjami
węwnętrznym i prz1j ęt ylrr i w tJ r zędzi e p opr zez..

a' stosor,vanie niezbędnych środkow technicznych i organizacyjnych
zapewniających ochronę danych osobowych, w tym zabezpieczanie danych
przed dostępern osob nieupowaznionych, uszkodzenięm lub zniszczeniem,

b opracowywanie i aktualizowanie instrukcji określających sposob zanądzania
syStem€n] infbrrnatvcznym słuzącym do przetwarrania danych osobowych,

c' z.arz4dz'anie sYsle rne n dostępu dtl zbiclrórv danych i zapewnianie prarvidłowej
realizacji ustal! i prz-episorv szczegolnych rv ti-nl zakresie.

|0szarządzanie treścia oraz lvpro\,Vadzanie infbrnlacji na urzędową stronę internetową
tsiuletynu lnformac.ji Pub|icznej i serwisv intęrlleto''ve urzędu. w tym
''.l l'., .;\ {l]i ii]il :|;1. .\ . '.. ..' r .. zapewnienie stronis BlP i serwisonr urzędowym sprawności"
bezpieczenstwa systemu wprowadzania danych, {unkcjonowania zgodnie z przepisami
prn\va.

l l )wdrazanie prz1'Iet-vch prz,ez- [.jrzłlcl nor.v5,ch raz.wiązań teehnicznych i organizacyjnych
w svstenrie tglein1ornlatvc1'tlvtn, w szczegÓlności tiotvcz4cvch elektronicznego obiegu
dol<untentow, poczty elektronicznej, e-puapu oraz stosowania profilu zaufanego i
pcldpisu elektronicznego,

1 2) administracja systemem antywirusowym jednostki,
l3)obsługa infbrmatyczna (serwis) oraz doradztwo infornratyezne dla pracownikow

ur zęrlu' prowadzen ie bi eząeej edukacj i info rmatyoznej pracowni kow Urzędu,
l4) rvspołpraca przy obsłudze transmisji' nagrywaniu' udrrstępnianiu nagrań araz

przcprowadzanir"r głosowań na ses.ii Rady Ciminv.
l 5 ) obsfu ga i n fbrmatyczlla wyboro w. retbrendow sAl"ll orząclor,vych oraz kra.j owyclr'
1ó)r.ł.społpraca z instr.tr.tc1attti i or.ganizacjami zewnęt'rz-nynii prey wdrażaniu projektow

illtorrnatycznYch; wspołpraca w zakresie clpracowywania wniclsków o środki
zewnętrznę w zakresie środowiska teleinformatycznegc},

|7)zabezpteczanie dokuinentacji dot. licencji oprogralnowania i innej niezbędnej w
prar.vidłtlwyrn wykonyrvaniu obowiązkow w zakresie otlsługi teleinftlrmatycznej,

l8)irrorvaclzenie spraw z'lłiazanYch z rozrvojem i tttl.zymaniem Systemu nronitoringu
rvizyjnego.

lV.  Warunki  pracy na stnnowisku:



l Miejsce pracy. budynek Urzędu Gnriny Stary Targ i poza nrm.
2.Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Pierwsza umowa n& czas określony do 6 m.cy
3 Wymiar czasu pracY pełen etat'
4. obowi4zująca dobowa nornla czasl wynosi 8 godzin, a tygodniowa przeciętnie 40 godzin w
przecietnie pięciodniowym tygodniu pracy'
5'Praca biurowa, kontakt ze stronami. praca przy komputsrze powyzĄ 4 gadzin dziennie.
ó'Brak uci4zliwych i szkoclliwych warunkow pracy'
7'Wynagrodzenie ustalane zgcldnie z rozporządzeniem Rady Ministrow z dnia l5maja 2018r.
rv sprawie wvnagradzalria pracownikow samorządor,vych (Dz. U, zTal8 r. poz'936 ) oraz
regu lami nen] wYnagra dzania pracclw,lrikow U rzędu Gnliny Staly Targ.
8'Praca w $Ystęmie . iednoznlianolvym, w pomieszczel l iu przy oświetleniu sztucznym i
naturalnym w pozycji siedzącej'
8'Pracorvnik uzytkuje sprzęt biuror,vy, w szczegolności: komputer, drukarkę' kserokopiarkę,
telefbn
5.Wskaźnik zatrudnienia osob niepe,lnosprawnych' w rozumienir.r przepisow o rehabilitacji
zawodowej i społeczne.| Oraz zatruelnieniu osob niepełnosprawnych W miesiącu
paprzedz.ający m opub l i kclwane o gło szen i e j e śt wyzszy ni ż' 60ń.

V. Wynragane dokumenty:

I . L.ist nrotywncyjny"
2,Zyciclrys (CV) z dokładnym opisenl przebiegu pracy zawodowej'
3 Wypełniclny kwestionariusz osobou'y dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Krvestional.iusz osobowy dla osoby rrbiegajqcej się o zatrudnienie. stanowi załącznik Nr l do
rczporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z ?8 nlaja |996 r. w sprawie zakresu
prowadzenia przez pracodawctlw dokumęntacji w sprawach zwięanych ze stosunkiem pfacy
orau sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika ( t.j. Dz U z 2A19 r., poz. 894, ze zm.)
4.Kserclkopie dokumentow potrvierdzaj4cych posiadane wykształcenie' uprewni €nia i
kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodnośc z oryginałem),
5.Kserokopie świadectw pracy lub innych ciokr"rmęntow (poświadczone przez kandydata za
zgtldnośc z oryginałem) potr,vierdzających Wymagany staz pracy, doświadczenie zawodowe, a
w przypadku pozostawania w zatrudnieniu *oświadczenie kandydata o zatrudnieniu
wskaeujące datę jego rozpoczęcia oraz rodzaj zajmowanegcr stanowiska'
Ó.oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oŚwiadczenie o posiadaniu
obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje
prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
7'0świadczenie kandydata poświadczajqce stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na
okreslonynl stanclwisku o ktore ubiega się kandydat'
8.0świacjczenie kandydata o posiadaniu pe{nej zdolności do czynnosci prawnych oraz
korzystaniu z pełni praw publicznyclt,
9 oświadczenię kandydata, że nie był skazany prawomoclryrn wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarzenia puł:licznego lub umyślrre pm€stępstwo skarbowe;
10 oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody n& przetwarzanie danych osobowych
ZawartYch w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. zgodnie
z' rc>zpc>r-z.ąr1zeniem Parlanrentu Europejskiego i Rady (EU) 20 |61679 z dnia 27 kwietnia f0l6
r vV sprawie ochrony osob {.izycznych w r'wiąz.kv Z, prl-etwa.rzaniem danych osobowych i w
sprawie s.'vr:body przepływu takich danycłr,
l l,oprócz wlw oświadczeń wymagane jest podpisanie klauzuli infbrmacyjnej dotyczącej
danych osobowych" ktora stanowi załącznik do ogłoszenia o naborze.



Vl. okreś|enie terrninu i miejeta skladania dokUmentów:

l'Wynlagane dokumenty aplikacyjne nalezy składac osobiście w siedzibię Urzędu Gminy lub
pactrą, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ''Nabór R& stłnowisko ds. obsługi
inform*Ęcznej ''o do dnial8,02,20f0r, do godz.15.00, w Urzędzie Gminy Stary Targ, ul.
Głowna f0,82.410 Stary Targ, w Sekretariacie Urzędu.

2 Aplikacje, ktore wpłyną po terminie nie będą ranpalry'vene (decyduję data i godzirra wpływu
do Urzędu)

VIl. Dodatkowe informacje:

l.Brak podpisu na oświadczeniach, CV, liście motywacyjnym i kwestionariuszu będzie uzneny
z,a br ak spełnienia wymagań formalnych,

2.Kandvdat wyłoniony w drodze naboru prziłd zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest
przedłozyc zaświadczenie o niekaralności oraz oryginały dokumentów do wglą'du pracodawcy;

3.Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawię umowy o prao$ -pierwsza umowa ns
czas okreŚlony;

4' Kandydaci, ktorzy spełnią wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o termiłię
rozmowy kwalifi kacyjnej.


