
Dyrektor Ośrodka Pomocy społecznej Dzielnicy Wola 
miasta stołecznego Warszawy

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze 
– informatyk –

w Dziale Kadr i Administracji Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola 
m. st. Warszawy ul. gen. J. Bema 91, 01-233 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 Administrowanie siecią komputerową Ośrodka
 Administrowanie zasobami informatycznymi Ośrodka (komputery, sprzęt peryferyjny), nadzorowanie 

przestrzegania przez użytkowników zasad eksploatowania sprzętu IT
 Pełnienie funkcji administratora baz danych i systemów teleinformatycznych – realizacja zadań określonych w 

Polityce Bezpieczeństwa Przetwarzania i Ochrony Danych Osobowych i Instrukcji Zarządzania Systemami 
Informatycznymi – np. archiwizacja danych, wykonywanie kopii zapasowych, nadawanie i odbieranie 
użytkownikom uprawnień do przetwarzania danych osobowych,

 Współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego sprzętu 
komputerowego i peryferyjnego,

 Doradztwo w zakresie zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania,
 Wdrażanie rozwiązań informatycznych, programowych i sprzętowych usprawniających pracę Ośrodka,
 Pomoc pracownikom Ośrodka w obsłudze systemów komputerowych,
 Planowanie i realizacja zakupów sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych oraz oprogramowania,
 Przygotowywanie opisów przedmiotu zamówienia publicznego odnośnie zakupu/wymiany sprzętu 

komputerowego, uczestnictwo w komisjach przetargowych,
  Opracowywanie i aktualizacja dokumentacji technicznej i procedur 

 Wykonywanych innych zadań powierzonych przez przełożonego, wynikających ze specyfiki pracy na 
zajmowanych stanowisku

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy
Praca w czterech lokalizacjach Ośrodka mieszczących się na terenie dzielnicy Wola: 
– ul. Bema 91 – główna lokalizacja Ośrodka, w której znajduje się stanowisko pracy. Budynek wyposażony w podjazd oraz 
windę dostosowaną do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toale-
ty dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i 
niewidzących. 
- ul.  Karolkowa 58A – siedziba Działu Wsparcia i Pomocy Rodzinie OPS Dzielnicy Wola – budynek wyposażony w windę 
dostosowaną do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toalety nie 
dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i 
niewidzących.
-  ul. Zawiszy 5 – budynek wyposażony w podjazd dla wózków inwalidzkich. Toaleta dostosowana dla osób poruszających 
się na wózku inwalidzkim. Ciągi komunikacyjne uniemożliwiające poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Budynek niedosto-
sowany dla osób niedowidzących i niewidzących. 
- ul. Żytnia 75/77. Budynek wyposażony w podjazd dla wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne umożliwiają poruszanie 
się wózkiem inwalidzkim. Toalety dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Budynek niedostosowany
dla osób niedowidzących i niewidzących. 

Stanowisko pracy
Stanowisko pracy znajduje się w głównej siedzibie Ośrodka  przy ul. Bema 91. Wykonywanie czynności na stanowisku 
pracy związane jest  z obsługą komputera, urządzeń biurowych, rozmowami telefonicznymi,  przemieszczanie się 
wewnątrz budynku jak również  pomiędzy lokalizacjami Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń 
umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Wymagania niezbędne:

 obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego
zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 
r., poz. 1202)  

 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych 
 niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbo-

we
 nieposzlakowana opinia
 wykształcenie średnie techniczne



 minimum 3 letni staż pracy
 minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w pracy wymagającej wiedzy w obszarze IT
 umiejętność administrowania sieciami LAN, WAN, VPN
 znajomość systemów operacyjnych Microsoft  Windows Professional (Vista, 7,8.1)
 znajomość systemów Microsoft Windows Server 2008 R2 i 2012 R2 (Active Directory, GPO, WSUS)

Wymagania dodatkowe:

 wykształcenie wyższe I lub II stopnia o kierunku informatyka lub kierunki techniczne
 znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym zrozumieć dokumentację techniczną
 konfiguracja urządzeń sieciowych Cisco: Routery, Switche – zakres CCNA
 komunikatywność, sumienność, samodzielność, zarządzanie informacji

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia 
wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 list motywacyjny,
 kserokopia dyplomu ukończenia  szkoły średniej technicznej  lub studiów  wyższych  I lub II stopnia
 kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany minimum 3-letni staż pracy lub zaświadczenie o 

zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy, 
 kserokopie dokumentów potwierdzających minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w pracy wymagającej 

wiedzy w obszarze IT
 oświadczenie o posiadanym obywatelstwie, 
 oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych 
 oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z 

oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe 
 kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać 

z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202) 

 zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182)” 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie wymaganych dokumentów  aplikacyjnych osobiście lub za 
pośrednictwem poczty   w  terminie do dnia  26.01.2016 r.   na adres:

  Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy 
ul. gen. J. Bema 91, 01-233 Warszawa  

w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nr ref. 1/2016 -  informatyk”. 
Dokumenty uważa się za złożone w terminie jeżeli wpłynął na ww. adres w terminie 

do dnia  26.01.2016 r. do godz. 16.  00


