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Dyrektor Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie 
ogłasza konkurs na stanowisko 

 

INFORMATYKA 
 

1. ZATRUDNIONA OSOBA BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:  

 

 Sprawne funkcjonowanie infrastruktury informatycznej w Miejsko - Powiatowej Bibliotece 

Publicznej a zwłaszcza zintegrowanego systemu bibliotecznego Aleph,  

 Bezpieczeostwo i ochronę gromadzonych danych osobowych,  

 Zarządzanie stacjami roboczymi użytkowników (instalacja oprogramowania, zarządzanie 

bezpieczeostwem),  

 Współtworzenie i administrowanie strony internetowej, współpraca z działami w zakresie jej 

redagowania i aktualizacji,  

 Wsparcie informatyczne pracowników w zakresie obsługi używanego sprzętu i oprogramowania,  

 Prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego, umów i licencji użytkowanego sprzętu 

i oprogramowania,  

 Planowanie w zakresie rozwoju infrastruktury (zakupy sprzętu komputerowego, oprogramowania 

oraz części do rozbudowy/unowocześniania sieci informatycznej),  

 Przygotowywanie specyfikacji i realizację zakupów sprzętu, oprogramowania oraz 

przygotowywania projektów mających na celu pozyskanie środków zewnętrznych na te cele,  

 Udzielanie bibliotekom gminnym pomocy w zakresie komputeryzacji prac bibliotecznych.  

 



2. WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE I SPOSÓB ICH DOKUMENTOWANIA  

A. Wykształcenie i doświadczenie zawodowe  

 wykształcenie wyższe, kierunek Informatyka  

 doświadczenie zawodowe – min. 2 lata na stanowiskach związanych z administrowaniem siecią  

B. Wiedza, doświadczenie i umiejętności  

 Bardzo dobra znajomośd systemów Windows 9x/XP/Vista, Linux, zagadnieo sieci TC/IP,  

 Dobra znajomośd systemu Aleph, języka SQL, HTML, CSS, programów z rodziny MS Office, konfiguracji 

sprzętu komputerowego i urządzeo peryferyjnych,  

 Doświadczenie w zarządzaniu i konfiguracji usług serwerowych (DNS, WWW, bazy danych, DHCP, SSH, 

MAILL), administrowaniu siecią LAN, WI-FI, VPN, tworzeniu stron internetowych,  

 Mile widziane prawo jazdy kat B i własny samochód.  

C. Pożądane cechy charakteru  

 Komunikatywnośd, umiejętnośd pracy w zespole,  

 Samodzielnośd, umiejętnośd planowania,  

 Dobra organizacja pracy.  

D. Wymagane dokumenty i oświadczenia:  

 List motywacyjny,  

 Życiorys,  

 Kserokopia dowodu osobistego,  

 Dokumenty potwierdzające staż pracy (potwierdzone za zgodnośd z oryginałem),  

 Dokumenty potwierdzające kwalifikacje (dopuszczalne są potwierdzone za zgodnośd kserokopie),  

 Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,  

 Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,  

 Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się 

przeciwko niemu postępowanie karne,  

 Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 

29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.), w celach 

przeprowadzenia konkursu,  

Oświadczenia oraz kserokopie dokumentów winny byd własnoręcznie podpisane.  

3. TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU  

 Oferty zawierające wymagane dokumenty, należy złożyd w zamkniętej kopercie z dopiskiem (na kopercie) 

„Konkurs na Informatyka Miejsko - Powiatowej Biblioteki publicznej w Dzierżoniowie” - w terminie do 

dnia 24.11.2010 r. w sekretariacie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie, Rynek 2, 58-

200 Dzierżoniów.  

 Przewidywany termin rozpatrzenia oraz zakooczenia postępowania konkursowego:  

nie później niż do dnia  3 grudnia 2010 r.  

 W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data wpływu do MPBP Dzierżoniów.  


