
BAZA DANYCH OGLOSZEN O WOLNYCH STANOWISKACH PRACY W SLUZBIE CYWILNEJ

<< Wstecz 

termin ukazania się ogłoszenia: 22/2007 

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katow icach 

Śląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego 

poszukuje kandydatów na stanowisko: 

Informatyk 

w Wydziale Administracyjno-Technicznym 

Liczba lub wymiar etatu: 1/2 

Główne obowi ązki:  
- praktyczna znajomość instalacji i administracji sieciowych systemów operacyjnych,  
- praktyczna znajomość instalacji i administracji serwerów: ActivDirectory, DHCP, DNS, WWW, SQL,  
- znajomość baz danych SQL,  
- praktyczna znajomość bezpiecznych protokołów transmisji danych,  
- znajomość zagadnień ochrony i archiwizacji danych,  
- znajomość ustaw o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, o podpisie elektronicznym i o ochronie 
danych osobowych,  
- umiejętność sprawnej organizacji pracy,  
- komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,  
- umiejętność analitycznego myślenia. 

Wykształcenie:  
wyŜsze informatyczne 

Wymagania konieczne:  
- praktyczna znajomość zarządzania aktywnymi urządzeniami sieciowymi,  
- umiejętność programowania w PHP, C/C++, Visual Basic,  
- znajomość ustaw o ochronie informacji niejawnych, ustawy Prawo Telekomunikacyjne,  
- asertywność,  
- dyspozycyjność. 

Wymagane dokumenty i o świadczenia:  
- kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,  
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,  
- oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,  
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,  
- oświadczenie kandydata o wyraŜeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,  
- Ŝyciorys i list motywacyjny,  

Kopie innych dokumentów i o świadczenia:  
- kopie dokumentów potwierdzających ukończenie specjalistycznych kursów, szkoleń z zakresu informatyki. 

Dokumenty nale Ŝy składa ć w terminie do: 26-11-2007 

pod adresem:  
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach 
ul.Powstańców 41a  
40-024 Katowice 
z dopiskiem "Oferta pracy – informatyk" 

Inne informacje:  
   Liczy się data wpływu do inspektoratu. 
   Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej. 
   Dokumenty nadesłane kandydatów terminie po zakończeniu rekrutacji oraz oferty odrzucone, zostaną zniszczone 
komisyjnie. 
   Dodatkowe informacje moŜna uzyskać pod nr. tel. 032/20-77-841 oraz na stronie internetowej www.katowice.witd.gov.pl 


