
OGŁOSZENIE 

 

DYREKTOR CENTRUM GINEKOLOGII, POŁOŻNICTWA I NEONATOLOGII 

 W OPOLU, ul. Reymonta 8 

 

Wszczyna rekrutację na stanowisko Informatyka w Dziale Informatyki 

  

 

Praca w wymiarze 1 etatu. 

Miejsce wykonywania pracy: Opole ul. Reymonta 8. 

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za: 

 Administrowanie systemami, serwerami Windows, Linux oraz siecią LAN, 

 Dbanie o bezpieczeństwo i stabilność działania infrastruktury IT, 

 Zarządzanie sprzętem komputerowym i konfiguracją oprogramowania, 

 Serwis sprzętu i oprogramowania, instalację, wdrażanie zakupionego oprogramowania 

i sprzętu komputerowego, testowanie, diagnostykę oraz naprawę sprzętu 

komputerowego, 

 Pomoc użytkownikom w rozwiązywaniu aktualnych problemów, 

 Zarządzanie portalem internetowym Centrum. 

Wymagania niezbędne: 

 Wykształcenie minimum średnie w obszarze IT lub pokrewnym 

 Bardzo dobra znajomość administracji systemami Windows 2008, 2012, Linux 

 Znajomość narzędzi do monitorowania bezpieczeństwa i wydajności serwerów, sieci 

LAN 

 Bardzo dobra znajomość protokołu TCP/IP 

 Dobra znajomość zagadnień związanych z administracją urządzeniami sieciowymi 

CISCO, HP 

 Znajomość rozwiązywania problemów konfiguracyjnych i sprzętowych, znajomość 

systemów Windows, Linux 

 Znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem sieci, konfiguracji Firewall 

 Zdolność szybkiego i trafnego rozwiązywania problemów 

 Sumienność 

 Kreatywność 

 Umiejętność współpracy w grupie 

 Komunikatywność 

 Samodzielność 

Wymagania dodatkowe 

 Umiejętność czytania dokumentacji technicznych i instrukcji w języku angielskim 

 Mile widziana znajomość administracji oprogramowaniem Vmware 

 Mile widziana znajomość administracji usługą Active Directory, usługami 

Terminalowymi, File Server, Print Server 

 Mile widziana znajomość zagadnień związanych z MySQL, Oracle 

 Mile widziane certyfikaty z firmy Microsoft, Cisco, HP 



Wymagane dokumenty: 

1. List motywacyjny 

2. CV uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej opatrzony klauzulą o 

wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla 

potrzeb niezbędnych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o 

ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane uprawnienia  i 

doświadczenie zawodowe, 

4. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za 

przestępstwo popełnione umyślnie. 

5. Oferty prosimy przesyłać w terminie do 15.06.2018. na adres: Centrum Ginekologii, 

Położnictwa i Neonatologii w Opolu, ul. Reymonta 8, Dział Służb Pracowniczych z 

dopiskiem na kopercie „Oferta na stanowisko Informatyka w Dziale Informatyki”. 

Informacje telefoniczne pod nr 077-454-54-01 w. 420 lub 077-434-06-48. 

6. Oferty otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane. Niewykorzystane aplikacje 

będą zniszczone. 

7. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy 

kwalifikacyjnej. 

 


