
Brzeg, 01.03.2016 r.  

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO  

INFORMATYK 

 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzegu poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:  

 informatyk  
w Zespole ds. administracyjnych  

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%. 

 

 

Wymiar etatu: 0,5 (pół) etatu 

 Liczba stanowisk pracy: 1 

 

Adres urzędu 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii 

ul. Oławska 25 

49-306 Brzeg  

 

Miejsce wykonywania pracy: 

 Brzeg 
 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:  

 

zapewnienie sprawnego działania sprzętu teleinformatycznego  

nadzór nad pracami wdrożeniowymi systemów informatycznych  

projektowanie, rozwój i utrzymanie serwisu PIW i BIP  

zapewnienie bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej,  

pełnienie funkcji ASI (pełnomocnik ds. ochrony cyberprzestrzeni) 

szkolenie i wsparcie dla pracowników w zakresie wdrożenia, użytkowania                                

i bezpieczeństwa systemów informatycznych  

obsługa ePUAP, ESOD  

 

Warunki pracy 

 

 Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania 

zadań 

Praca w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Brzegu, wyjazdy 

służbowe na terenie powiatu brzeskiego oraz na szkolenia teren całego kraju. 

 

 Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy 

Stanowisko pracy biurowe z wyposażeniem komputerowym, laptop, siedziba znajduje 

się na I i II piętrze w budynku bez windy. 

 

 

 



 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: 

n i e z b ę d n e  

 wykształcenie: średnie lub wyższe informatyczne lub pokrewne  

 doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego na 

podobnym stanowisku pracy 

 pozostałe wymagania niezbędne: 

o umiejętność administracji bazami danych: Firebird, PostgreSQL, MS SQL  

o znajomość środowiska MS Windows XP,7,8, 8.1  

o znajomość środowiska MS Office 2007, 2010, 2013  

o znajomość zasad zabezpieczeń w środowiskach IT  

o doświadczenie w administrowaniu serwerami i stacjami klienckimi oraz siecią 

LAN/WAN  

wymagania dodatkowe  

 samodzielność, obowiązkowość i pracowitość  

 znajomość prawodawstwa w zakresie ochrony wartości intelektualnej w tym 

legalności oprogramowania  

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:  

 życiorys i list motywacyjny 

 oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do 

celów rekrutacji 

 oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych 

 oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne 

przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe 

 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie 

 kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub 

oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego 

 kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe  

 kopie wszystkich świadectw pracy  

 kopie innych dokumentów potwierdzających wysługę lat  

Inne dokumenty i oświadczenia:  

 kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, 

którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy 

znajdą się w gronie najlepszych kandydatów 

Termin składania dokumentów:  

15.03.2016 r.  

Miejsce składania dokumentów:  

Powiatowy Inspektorat Weterynarii  

ul. Oławska 25 

49-306 Brzeg 

pok. nr 7 (sekretariat)  

Inne informacje:  

 

Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie 

będą rozpatrywane. Osoby dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego zostaną 

powiadomione telefonicznie lub mailowo. Oferty po zakończonym naborze zostaną 

zniszczone komisyjnie po upływie trzech miesięcy od zakończenia rekrutacji.  

Dodatkowe informacje pod nr tel. 77 4163744. 

 


