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Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy 

1. Nazwa stanowiska pracy: Informatyk  

2. Niezbędne wymagania w zakresie kwalifikacji i umiejętności: 

a) Wykształcenie średnie  

b) Znajomość systemów operacyjnych windows xp, vista, 7, 8, 10 na poziomie administracyjnym, MacOS 

oraz Android na poziomie podstawowym, 

c) podstawowa znajomość sposobów licencjonowania oprogramowania, 

d) znajomość budowy komputera, 

e) znajomość podstaw montażu sieci LAN, 

f) znajomość podstaw przełączania w sieci LAN, umiejętność diagnostyki prostych problemów z 

podłączeniem urządzeń do LAN 

g) język angielski specjalistyczny w piśmie.  

Uwaga: szczegółowe wymagania odnośnie punktów a) - d), które mogą być objęte sprawdzianem wiedzy i 

umiejętności podczas rekrutacji zawiera załącznik. 

3. Dodatkowe wymagania: 

a) preferowane wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne, 

b) pożądana znajomość języka angielskiego w mowie na poziomie B1/B2, 

c) mile widziane: studia podyplomowe, kursy, szkolenia z zakresu stanowiska,  

d) oczekiwane kompetencje osobiste i społeczne: umiejętność myślenia analitycznego, orientacja na 

klienta, umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, komunikatywność.  

4. Zakres obowiązków:  

a) zarządzanie sprzętem komputerowym, oprogramowaniem, LAN, wsparcie użytkowników w tym, 

instalacje i konfiguracje nowego sprzętu i oprogramowania, naprawy i rozbudowy sprzętu, 

aktualizacje oprogramowania (z wyłączeniem oprogramowania aktualizowanego centralnie), 

reinstalacje oprogramowania, dbałość o aktualność danych o sprzęcie, oprogramowaniu oraz jego 

użytkownikach w programie EAudytor, konsoli programu antywirusowego, dbałość o względy 

bezpieczeństwa teleinformatycznego (włączanie komputerów do domeny, umieszczanie sprzętu we 

właściwych kontenerach z przypisanymi do nich politykami dbałość o aktualność oprogramowania 

antywirusowego, reagowanie na incydenty bezpieczeństwa), prowadzenie instruktażu w zakresie 

obsługi stacji roboczej i aplikacji użytkowych, wsparcie użytkowników w zakresie BYOD, 

opiniowanie uszkodzonego sprzętu do napraw zewnętrznych gwarancyjnych i pogwarancyjnych, 

uzgadnianie zakresu i kosztów napraw, wykonywanie ekspertyz i opinii dotyczących 

wyeksploatowanego sprzętu komputerowego, 

b) wsparcie wykonawstwa drobnych rozbudów sieci LAN: zaciąganie kabli, układanie w korytach, 

montaż gniazd sieciowych, rozszywanie kabli w gniazdach i panelach, układanie kabli w szafach 

krosowych 

5. Wymiar etatu: 0,5 (połowa), przewidywany termin zatrudnienia od 01.12.2017r., z możliwością 

ustalenia wcześniejszej daty rozpoczęcia współpracy 

6. Wymagane dokumenty : 

List motywacyjny, Curriculum Vitae, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy, 

kopie zaświadczeń o ukończonych kursach lub szkoleniach, jeśli są konieczne do potwierdzenia posiadanych 

kwalifikacji lub nabytych umiejętności. 

Wymagane dokumenty należy składać na Dzienniku Podawczym (w budynku głównym  ASP                            

w Krakowie przy pl. Matejki 13) lub pocztą albo na adres e-mail praca@asp.krakow.pl)  z dopiskiem: "oferta 

w naborze na stanowisko informatyka" do dnia 10.11.2017r.  

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą                         

z 29.08.1997r.  o ochronie danych osobowych (t.jedn. Dz. U. 2014r., poz. 1182)” . 

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zastrzega sobie prawo do powiadomienia                          

o zakwalifikowaniu do dalszych etapów naboru jedynie wybranych kandydatów, a także do niewyłonienia 

kandydatury do zatrudnienia. 

       


