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Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku  

ogłasza nabór na stanowisko pracy 

Referent techniczny  

pierwsza umowa na okres próbny od dnia 12.11.2019 r. do dnia 11.02.2020 r. 
 

 

1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

1. Wykonywanie prac w zakresie: 

-  utrzymania jednolitego informatycznego systemu zarządzania, 

-  eksploatacji sieci teleinformatycznych oraz ich administrowania, 

-  wprowadzenia jednolitego standardu sprzętu i oprogramowania. 

2. Doradztwo informatyczne na rzecz jednostek organizacyjnych Uczelni. 

3. Utrzymanie bazy sprzętowo-programowej. 

4. Organizacja szkoleń informatycznych dla pracowników Uczelni. 

5. Obsługa zgłoszeń serwisowych urządzeń teleinformatycznych, komputerowych, peryferyjnych 

i audiowizualnych. 

6. Instalowanie i konfigurowanie systemów operacyjnych oraz programów użytkowych na 

stanowiskach komputerowych. 

7. Prowadzenie serwisu internetowego www.mazowiecka.edu.pl oraz biuletynu informacji 

publicznej (BIP). 

8. Współpraca z operatorami sieci łączności. 

9. Współpraca z firmami hostingującymi oraz innymi związanymi z serwisami stron 

internetowych, poczty email itp. 

10. Archiwizacja serwerowych systemów operacyjnych na nośnikach zapasowych. 

11. Administrowanie systemami sieciowymi na serwerach i systemami teleinformatycznymi oraz 

kontami użytkowników na serwerach administracyjnych Uczelni. 

 

2. Niezbędne wymagania: 

1) Wykształcenie - wyższe. 

2) Wymagana specjalność – informatyka lub posiadanie odpowiednich kwalifikacji tj. kursy, 

szkolenia, studia podyplomowe w zakresie informatyki. 

3) Doświadczenie zawodowe – minimum 2 lata na stanowisku informatyka. 

 

3.  Umiejętności zawodowe: 

- Instalacja i konfiguracja systemów Microsoft Windows. 

- Biegła znajomość składowych komputera. 

- Wykrywanie usterek sprzętowych, wymiana podzespołów komputerowych. 

- Konserwacja / modernizacja sprzętu informatycznego. 

http://www.mazowiecka.edu.pl/


- Biegła znajomość konfiguracji urządzeń aktywnych sieci. 

- Administracja sieci komputerowych. 

- Administracja serwerami rodziny Microsoft Windows oraz Linux. 

 

4. Wymagania dodatkowe: 

 - Zarządzanie domenami. 

 - Zarządzanie stronami www (wordpress). 

 - Konfiguracja i tworzenie kopii: baz danych, stron www, innych. 

 - Zarządzanie bazami SQL. 

 

 

5.    Wymagane dokumenty: 

1) List motywacyjny; 

2) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie 

internetowej Uczelni: http://mazowiecka.edu.pl/dla-pracownikow-2/- pkt 3. Dokumenty 

osobowe  (Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie); 

3) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (dostępna na stronie internetowej Uczelni: 

http://mazowiecka.edu.pl/dla-pracownikow-2/- pkt 4. Konkurs/Rekrutacja – Zgoda na 

przetwarzanie danych osobowych).  

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku, Plac Dąbrowskiego 2, pok. B 202, lub przesłać na adres e-mail: 

kadry@pwszplock.pl, lub pocztą tradycyjną na adres: Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku, Plac 

Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock z dopiskiem na kopercie „dotyczy naboru na stanowisko                             

Referent techniczny ” do dnia 06 listopada 2019 r. – liczy się data wpływu do Mazowieckiej 

Uczelni Publicznej  w Płocku.  

 

Nabór może być nierozstrzygnięty bez podania przyczyny lub unieważniony. 

Kandydaci, których oferty spełniały wymogi formalne, będą informowani o wynikach naboru.  

Po zakończonym naborze, dokumenty kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone. 

Aplikacje nie będą rozpatrywane w przypadku braku zgody na przetwarzanie danych 

osobowych do celów rekrutacyjnych. 

 

 

 

 

 

 

 

http://mazowiecka.edu.pl/dla-pracownikow-2/
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Załącznik nr 2 

Klauzula informacyjna 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia            

27 kwietnia 2016 r., informuję, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecka Uczelnia Publiczna         

z siedzibą w Płocku, Plac Dąbrowskiego 2. 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Mazowieckiej Uczelni Publicznej             

w Płocku – e-mail: iod@pwszplock.pl; tel. 24/366 54 00 wew. 290. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b  ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Kodeksu Pracy – Ustawa    

z dnia 26 czerwca 1974 r., (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.), ustawy Prawo                           

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) w celu 

rekrutacji do pracy/postępowania konkursowego w Mazowieckiej Uczelni Publicznej        

z siedzibą w Płocku, Plac Dąbrowskiego 2. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu 

rekrutacyjnego/postępowania konkursowego oraz przechowywane przez okres  pięciu lat 

w archiwum zakładowym.  

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, że 

przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące w tym zakresie przepisy. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędnym warunkiem przystąpienia 

do rekrutacji/postępowania konkursowego. 

8. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 

kwietnia 2016 r.  informuję, że dane określone w art. 22
1 

Kodeksu Pracy -  Ustawa                 

z dnia 26 czerwca 1974 r., (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.), nie wymagają 

uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w tym przepisie. 

 

 
Data  …………………………………… 

 

………………………………………….. 
(czytelny podpis kandydata)                                                                               
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