
DYREKTOR MIEJSKO-POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. K. K. BACZYŃSKIEGO 

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO INFORMATYKA 

 

I. Zakres obowiązków na stanowisku objętym naborem: 

• zapewnienie stałego sprawnego działania systemu bibliotecznego Aleph 

• zarządzanie wszystkimi elementami infrastruktury informatycznej i zapewnienie 

stałego sprawnego ich działania oraz zapewnienie bezpieczeństwa sieci w zakresie 

Administratora Systemu Informatycznego (ASI) 

• zarządzanie urządzeniami kopiującymi i prezentacyjnymi (podłączanie przed 

planowymi prezentacjami, monitorowanie, konserwacja, aktualizacja 

oprogramowania) 

• informatyczna  obsługa  strony   www  -   współpraca  z  działami   w  zakresie  tworzenia 

i aktualizacji 

• obsługa biuletynu informacji publicznej 

• wsparcie    informatyczne    pracowników    w    zakresie     obsługi     używanego    sprzętu 

i oprogramowania  

• prowadzenie  ewidencji  urządzeń infrastruktury  informatycznej  w tym  umów i licencji 

użytkowanego sprzętu i oprogramowania biblioteki i dokumentacji z tym związanej  

• planowanie    w    zakresie    rozwoju    infrastruktury     

• przygotowywanie   specyfikacji   i   realizacja   zakupów    sprzętu,   oprogramowania   

oraz przygotowywania projektów mających na celu pozyskanie środków zewnętrznych 

na te cele 

• udzielanie   wsparcia   informatycznego   pracownikom   bibliotek   publicznych  na  

terenie powiatu 

• zarządzanie pocztą elektroniczną 

• monitoring sieci informatycznej pod kątem wykorzystywanych usług i bezpieczeństwa 

• utrzymanie systemu filtrowania niepożądanych  treści na serwerach 

• wprowadzanie informacji oraz zmian na stronie wewnętrznej MPBP  

• administrowanie Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP 

• nadzorowanie umów dotyczących połączeń telefonicznych i Internetu, kontakt 

z dostawcami ww. usług, występowanie z zapytaniem o nowe, bardziej korzystne 

oferty w tym zakresie 

II. Charakter wymagań na stanowisku pracy: 

• wykształcenie: wyższe, kierunek Informatyka lub pokrewne; 

• dobra znajomość sieci TCP/IP,  

• dobra znajomość systemów operacyjnych Windows i Linux,  

• umiejętność zarządzania oraz konfiguracji usługami serwerowymi (Apache, MySQL, 

DHCP, SSH, OpenVPN, Samba, SQUID),  

• tworzenie skryptów bash, powershell, batch,  

• tworzenie kopii bezpieczeństwa danych i zarządzanie nimi,  

• tworzenie relacyjnych zapytań SQL Oracle,  



• obsługa pakietów biurowych MS Office, LibreOffice,  

• umiejętność instalacji oraz zarządzania oprogramowaniem,  

• diagnostyka oraz naprawa sprzętu komputerowego,  

• znajomość PHP, HTML, CSS,  

• zarządzanie punktami dostępowymi WiFi Ubiquiti,  

• zarządzanie oprogramowaniem księgowym,  

• administrowanie siecią LAN,  

• zarządzanie witryną CMS, 

• mile widziana znajomość systemu ALEPH,  

III. Pożądane cechy osobowości: 

samodyscyplina, zaangażowanie w wypełnianiu powierzonych obowiązków, 

komunikatywność, umiejętność organizacji pracy, łatwość nawiązywania kontaktów, 

dokładność, chęć do pracy i współpracy, ustawiczne podnoszenie swoich kwalifikacji 

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku: 

1. Wymiar czasu pracy: 1 etat. 

2. Czas pracy: jednozmianowy. 

3. Pierwsza umowa o pracę zawarta na okres próbny 3 miesięcy z możliwością zatrudnienia 

w przyszłości na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. 

4. Wynagrodzenie ustalone zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Miejsko-

Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie. 

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

1. Curriculum vitae 

2. List motywacyjny 

3. Podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o ochronie danych 

osobowych. 

4. Mile widziane dokumenty potwierdzające posiadaną wiedzę i umiejętności. 

 

CV wraz ze zdjęciem należy opatrzyć następującą klauzulą: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych przez Miejsko-Powiatową Bibliotekę Publiczną im. Krzysztofa 

Kamila Baczyńskiego, Rynek 2, 58-200 Dzierżoniów w celu prowadzenia rekrutacji na 

aplikowane przeze mnie stanowisko (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych))”. 

 

 



Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: 

„Nabór na stanowisko informatyka” 

w Sekretariacie 

Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 

Rynek 2, 58-200 Dzierżoniów 

tel. 74 64 64 641 

I piętro 

 

Termin składania ofert upływa w dniu 25.10.2019 r. godz. 15:30. 

Oferty, które wpłyną do Biblioteki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 

Nabór przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Biblioteki. 

O terminie i miejscu kolejnych etapów naboru kandydaci zostaną powiadomieni oddzielnym 

pismem lub telefonicznie. 

Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej w Biuletynie 

Informacji Publicznej MPBP. 

 

Kamila Szuszkiewicz-Czekała 

Dyrektor 

Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie 


