
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 

ogłasza nabór kandydatów  na wolne stanowisko urzędnicze 

w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy  

ul. Powstańców Śląskich 9 01-381 Warszawa 

Stanowisko ds. informatyki  

 

Do zadań osoby zatrudnionej  na tym stanowisku będzie należało: 

-wdrażanie programów komputerowych i czuwanie nad ich prawidłowym funkcjonowaniem, 

-współpraca z poszczególnymi działami w celu zachowania płynności pracy i nadzór na 

prawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego w sieci, oraz dokonywanie 

drobnych napraw, 

-planowanie zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowania, licencji oraz analiza  i ocena 

ich przydatności, 

-obsługa techniczna infrastruktury telefonicznej, 

-nadzór nad funkcjonowaniem sieci telefonicznej, 

-przygotowywanie danych technicznych związanych z zakupem sprzętu komputerowego, 

oprogramowania i licencji niezbędnych do przygotowania SIWZ 

-prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji, 

-nadzór nad funkcjonowaniem i bieżąca konserwacja sprzętu komputerowego i sieci 

komputerowej oraz  zabezpieczanie dostaw materiałów komputerowych, 

-wykonywanie spisu sprzętu komputerowego dla poszczególnych pomieszczeń i czuwanie 

nad ich aktualizacją, 

-udział w pracach związanych z kasacją urządzeń technicznych, 

-instalowanie sprzętu komputerowego, 

-wprowadzanie i aktualizacja danych w BIP Urzędu m. st. Warszawy oraz zamieszczanie 

ogłoszeń na stronie Urzędu Zamówień Publicznych, 

-aktualizacja programu TT POMOST, PŁATNIK,  

-wprowadzanie danych i aktualizacja strony internetowej Ośrodka, 

-współpraca z komórkami organizacyjnymi Ośrodka w zakresie opracowywania sprawozdań, 

statystyk i analiz. 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku 

Miejsce pracy 

Praca w budynku Ośrodka i poza nim. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Budynek, 

winda  oraz ciągi komunikacyjne o szerokości umożliwiające  poruszanie się wózkiem 

inwalidzkim. Toaleta dostosowana do poruszania się wózkiem inwalidzkim. 

Stanowisko pracy 

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się wewnątrz 

budynku i w terenie, ręcznym przenoszeniem ciężarów. Na stanowisku brak jest 

specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.   

Wymagania konieczne: 



  

-obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające 

obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21.11.2008r. o 

pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), 

-wykształcenie:  wyższe pierwszego lub drugiego stopnia, 

-minimum 2 letni staż pracy, 

-pełna zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 

-niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwo skarbowe. 

Wymagania pożądane: 

  

-doświadczenie zawodowe w dziedzinie informatyki, 

-znajomość programów informatycznych- pakiet biurowy, 

-znajomość programów specjalistycznych,  

-znajomość języka angielskiego, 

-znajomość przepisów prawa z dziedziny: ochrony danych osobowych, dostępu do informacji 

publicznej, Prawa Zamówień Publicznych, 

-umiejętność organizacji pracy własnej, komunikatywność, odporność na stres i umiejętność 

pracy pod presją czasu. 

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 zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%. 

  

Wymagane dokumenty i oświadczenia 

  

1.podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list 

motywacyjny, 

2.kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,   

3.kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany 2-letni staż pracy lub zaświadczenie o 

zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy, 

4.podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie, 

5.kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego ( dotyczy osób  nie 

posiadajacym obywatelstwa polskiego), 

6.kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych uprawnień i umiejętności 

(fakultatywnie), 

7.podpisane odręcznie  oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  

korzystaniu z pełni praw publicznych, 

8.podpisane odręcznie  oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem 

sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 

skarbowe,podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 



29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. 

zm.),” 

9.kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który 

zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 

21.11.2008 r.o pracownikach samorządowych, 

10.dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski. 

  

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów do sekretariatu 

Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy lub przesłanie za 

pośrednictwem poczty w terminie do dnia 17 grudnia 2013 r. na adres: 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy 

ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa 

z dopiskiem na kopercie: „Stanowisko ds. informatyki imię i nazwisko kandydata ” 

  

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie do 

dnia 8 stycznia 2014 r. 

 


