
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku  
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: podinspektor/informatyk  

stanowisko ds. zarządzania systemem informatycznym  
w Dziale Komunikacji i Obsługi Prawnej  

(ZSI – SR/FA) 
 
I. Główne obowiązki 

1. Bieżąca administracja systemami informatycznymi: Świadczenia Rodzinne (SR), 
Fundusz Alimentacyjny (FA), Płatnik, Elektroniczny Rejestr Dokumentów (ERD), 
SEPI, Emp@tia. ePUAP 

2. Zarządzanie sprzętem komputerowym użytkowanym przez pracowników  
w budynku przy ul. Powstańców Warszawskich 25 

3. Administrowanie powierzonymi komputerami serwerowymi 
4. Sprawdzanie działania sprzętu komputerowego, wykonywanie drobnych napraw, 

konserwacji 
5. Bieżąca kontrola prawidłowości działania systemu zabezpieczeń sprzętu 

komputerowego przed dostępem osób niepowołanych 
6. Udzielanie pomocy pracownikom Ośrodka w obsłudze systemów komputerowych 

i oprogramowania biurowego (helpdesk) 
7. Przygotowywanie wniosków zakupowych związanych z wykonywanymi 

zadaniami 
 
II. Wymagania niezbędne 

1. Wykształcenie: 
a) podinspektor 

• wyższe z zakresu informatyki – staż pracy zgodny z wykształceniem 
nie jest wymagany 

• średnie z zakresu informatyki i co najmniej 2-letni staż pracy zgodny  
z wykształceniem 

b) informatyk 

• wyższe z zakresu informatyki i co najmniej 4-letni staż pracy zgodny  
z wykształceniem 

• średnie z zakresu informatyki i co najmniej 5-letni staż pracy zgodny  
z wykształceniem 

2. Znajomość obsługi systemów operacyjnych Windows XP/7, Windows Serwer 
2003/2008 

3. Praktyczna znajomość instalacji i konfiguracji stacji roboczych i urządzeń w sieci 
LAN 

4. Podstawowa znajomość obsługi baz danych MS SQL, Firebird, MySQL, Oracle 
5. Umiejętność usuwania awarii sprzętu i oprogramowania 
6. Bardzo dobra organizacja pracy własnej 
7. Nastawienie na osiąganie rezultatów 
8. Umiejętność pracy w zespole 

 
III. Wymagania dodatkowe 

1. Doświadczenie w administrowaniu oprogramowaniem dziedzinowym z zakresu 
pomocy społecznej 

2. Znajomość języka angielskiego w stopniu zapewniającym umiejętność czytania  
i rozumienia dokumentacji technicznej 

3. Mile widziane ukończone kursy i certyfikaty z zakresu systemów operacyjnych 
oraz baz danych 

 
IV. Wymagane dokumenty 

1. List motywacyjny 
2. Aktualne cv (z adresem e-mailowym - jeśli kandydat posiada) oraz 

kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania 
na stronie www.bip.mopr.gda.pl) 



3. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i przebieg 
pracy zawodowej 

4. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania  
z pełni praw publicznych oraz nieposzlakowanej opinii 

5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane  
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe 

6. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie w Gdańsku, w związku z prowadzonym naborem na 
stanowisko ds. zarządzania systemem informatycznym w Dziale Komunikacji  
i Obsługi Prawnej oraz na publikację nazwiska i imienia w BIP Ośrodka”. 
Oświadczenia należy opatrzyć własnoręcznym podpisem. 

 
V. Termin i miejsce składania dokumentów 

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do 24.02.2014 r. 
osobiście w Kancelarii Ośrodka lub korespondencyjnie na adres: Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie w Gdańsku ul. Konrada Leczkowa 1A, 80-432 Gdańsk. Kopertę 
należy opatrzyć dopiskiem „Nabór – stanowisko ds. zarządzania systemem 
informatycznym SR/FA”. 
Za datę złożenia dokumentów drogą pocztową uważa się datę wpływu dokumentów  
pod wskazany adres. 
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub 
poprzez e-mail o dalszych czynnościach związanych z procesem rekrutacji. 

 
 
W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia konkursu wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku, w rozumieniu przepisów  
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%. 


