
 

Politechnika Krakowska 

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO PRACY 

referent / starszy referent techniczny (Informatyk) 

W WYMIARZE 1/2 ETATU, w Instytucie Informatyki F-3 WFMiI 

(stanowisko nr 2) 

1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  

 Administracja serwerami Instytutu Informatyki; 

 Instalacja oprogramowania i konserwacja sprzętu w laboratoriach komputerowych; 

 Konfiguracja sieciowych urządzeń aktywnych w rdzeniu sieci Instytutu Informatyki; 

 Nadzór merytoryczny nad personelem operatorskim w zakresie instalacji i konserwacji 
oprogramowania;  

 Serwis i konserwacja sprzętu w zakresie podstawowym, diagnostyka wstępna i 
kierowanie uszkodzonego sprzętu do serwisu; 

 Pomoc techniczna dla pracowników Instytutu. 
 

2. Niezbędne wymagania:  

 wykształcenie: średnie informatyczne/ wyższe techniczne 
 kierunek wykształcenia: informatyk, student/absolwent kierunku Informatyka, Informatyka 

Stosowana lub kierunków pokrewnych; 
 doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku przez okres nie krótszy niż 6  miesięcy 

lub wykształcenie wyższe informatyczne; 
 znajomość języków programowania i baz danych;  
 znajomość języka angielskiego; 
 Znajomość systemów operacyjnych Unix/Linux, Windows w zakresie administracji, 

serwisu i konserwacji. Umiejętność diagnostyki i naprawy w zakresie podstawowym 
sprzętu komputerowego. Znajomość w zakresie minimum podstawowym konfiguracji 
urządzeń sieciowych tj. przełączniki, routery. 
 

3. Dodatkowe wymagania:  

 komunikatywność;  
 doświadczenie w pracy na pokrewnym stanowisku – 1 rok 
 dobra organizacja pracy własnej;  
 zorientowanie na rezultat pracy;  
 umiejętność pracy pod presją czasu;  
 samodzielność, sumienność;  

4. Wymagane dokumenty:  

 szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);  

 list motywacyjny;  

 kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;  

 kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;  

 kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, 

 doświadczenie  zawodowe, nabyte umiejętności.  



Wymagane dokumenty należy składać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych, 

przy ul. Warszawskiej 24, pok. 137 w budynku Wydziału Inżynierii Lądowej w godz. 7:00-15:00 

w terminie do 07.04.2017 

Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: 

dotyczy konkursu na stanowisko:  referent / starszy referent techniczny (Informatyk) – stanowisko nr 2 

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz 

prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego 

kandydata.  

Złożone dokumenty można będzie odebrać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych przy 

ul. Warszawskiej 24 w pok. 137 w dniach  08.05.2017- 12.05.2017. Dokumenty, które nie zostaną 

odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.  

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i 
dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.). 
 


