
 
  

Prezydent Miasta Legnicy 
ogłasza konkurs na wolne stanowisko podinspektora ds. administrowania 
serwerami oraz przestrzegania polityki bezpieczeństwa w obszarze IT w 
Referacie Informatyki Wydziału Organizacji, Kadr i Kontroli w Urz ędzie 
Miasta Legnicy 
 
Nazwa i adres organizatora konkursu: Urząd Miasta Legnica, 59 - 220 Legnica, 
Plac Słowiański 8 
 
I. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria 
formalne: 

Wymagania konieczne:  
1/ wymogi określone w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458), 
2/ wykształcenie wyŜsze techniczne (informatyka lub pokrewne), 
3/ dobra znajomość języka angielskiego, 
4/ doświadczenie w administracji serwerami MS Windows Server 2003, 2008 oraz 

serwerami Linux,  
5/ dobra znajomość Active Directory, 
6/ znajomość środowiska terminalowego, 
7/ znajomość zagadnień sieciowych, 
8/ dobra znajomość międzynarodowej normy ISO 27001 określającej wymagania związane  

z ustanowieniem, wdroŜeniem, eksploatacją, monitorowaniem, przeglądem, utrzymaniem  
i doskonaleniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, 

9/ znajomość prawa w zakresie wymaganym na stanowisku (m.in. przepisy z zakresu 
administracji samorządowej, ustawa o dostępie do informacji publicznej, ustawa 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawa 
o ochronie danych osobowych, ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawo 
zamówień publicznych). 
Wymagania poŜądane: 

1/ doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, 
2/ zdolność szybkiego uczenia się nowych systemów i technologii, 
3/ znajomość technologii oraz narzędzi do wirtualizacji serwerów (poŜądane VMWare, 

XEN), 
4/ komunikatywność, 
5/ umiejętności współpracy w zespole,  
6/ dobra organizacja pracy,  
7/ dyspozycyjność , 
8/ odporność na stres. 

 

II. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny złoŜyć: 
1/ list motywacyjny,  
2/ pełny Ŝyciorys zawodowy, 
3/ kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 
4/ kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym świadectwa 

  pracy, 
5/ kserokopię dowodu osobistego, 
6/ oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz 

korzystania z pełni praw publicznych, 
7/ oświadczenie kandydata o wyraŜeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do 

celów rekrutacji, 
8/ oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane 

z oskarŜenia publicznego lub za umyślne przestępstwa skarbowe ( w przypadku 



zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia Krajowego 
Rejestru Karnego). 

 
III. Do zakres zadań na stanowisku podinspektora ds. administrowania serwerami oraz 
przestrzegania polityki bezpieczeństwa w obszarze IT w Referacie Informatyki naleŜy: 

1/ administrowanie serwerami w środowisku Windows i Linux, w tym środowiskami 
wirtualnymi, 

2/ utrzymanie i planowanie rozwoju infrastruktury serwerów, w tym prognozowanie 
zapotrzebowania środków finansowych na rozwój i utrzymanie serwerów, 

3/ nadzór nad dokumentacją ZSZ i przestrzeganiem polityki bezpieczeństwa w obszarze IT,  
4/ sprawowanie opieki nad wydziałami w zakresie obsługiwanych systemów, 
5/ organizowanie wdroŜeń oraz sporządzanie sprawozdań z postępu prac wdroŜeniowych  

w obszarze przez siebie nadzorowanym, 
6/ prowadzenie dokumentacji wg właściwości, w zakresie zadań powierzonych. 
 
Oferty konkursowe naleŜy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym 
i dopiskiem "Konkurs na stanowisko podinspektora ds. administrowania serwerami oraz 
przestrzegania polityki bezpieczeństwa w obszarze IT” do dnia 30 września  2011 r. 
w kancelarii Urzędu Miasta Legnicy przy pl. Słowiańskim 8 w Legnicy. 
 
Oferty złoŜone po terminie nie będą rozpatrywane. 
 
 
 
 
 


