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Naczelna Dvrekci a Archiwow Pari stwnwvch
Dvrcktor Genera l",'
ooszukuie kandvdatow na stanowisko:
specj alista
ds. adm inistrowania svstemami infonn atvcznvmi
w Blurze Dyrektn ra Geoeraloe 0 w Dziale In for ma tv ki i Zamowien Publiczn vch
Wvmiar etatu: 1,00
Liczba stanowisk pracy: 1
Adres urzedu:
Nac zelna Dyrekcja Archiwow Panstwowych
ul. Rakowiecka 2D, 02-51 7 Warszawa
Warszawa
Mieisce wvkonvwan ia nracv :
W mie siacu poprzedzajacym date; upubli cznienia ogloszenia, wskainik zatrudnienia oso b
niepelnosprawnych w urzedzie, w rozum ieniu przepi sow 0 rehabilitacji zaw odowej
i soolecz nei oraz zatrudnieniu osob nienelnosnrawnvch iest nizszv niz 6% .
Za k res za da n wv ko nvwa nvch na sta nowisku nracv:
Administrowan ie systemami te leinformatycznymi w Nacze lnej Dyrekcji Archiwow

Panstwowych
Rea lizacja zabezpiecze n wynikajacyc h z Pol ityki Bezpieczeristwa Teleinformatycznego Urzedu,
monitorowanie logo w systemo w telei nformatvcznych
Wykon ywan ie kop ii bezpieczenstwa wybranych zasobow
Przygot owanie analizy ryzyka systemu teleinformatycznego w Urzedzie w ce lu zapewmerua
praw idlowego zabezpieczenia infrastruktury informatycznej
Opracowy wanie koncepcj i wy posazania Urzedu w sprzet , oprogramowanie komputerowe,
uczcstnictwo w jego zak upach i wdrazan iu, w tym udzial w przyg otowywaniu zarnowien
pub licznych dotyczacych zakupu sprzetu i oprog ramowania siec iowego
w
przypadku
bled ow
w
obsludze
sprzetu
Udz ielanie
pracownikom
pomocy
i oprogramowania komputerowe go oraz w trakcie wykonywania przez uzytk ownikow zadan
nrzekraczaiacvch aktualne umieietnosci wvkorzvstania urzadzen i onroaramowa nia
Umieszcza nie danych w Biuletyn ie Informacj i Publicznej i na wewnetrznei stronie informacvinei
Warunki nracv:
Warunki dotyczace ch a ra kteru pracy i spos o bu wvkonvwania zadan
praca biurow a w siedzibie urzedu
wvi scia sluzbowe poza urzad
wviazdv sluzbowe
uzvtkowanie snrzetu biuroweao
wv silek fizvcznv zwiaza nv z przen oszeniem sprzetu
Mieisce i ot ocze nie oraa niza cv ino-tech niczne sta nowiska DraCY:
wej scie do budynku NDAP jest dostosowane do potrzeb oso b z niepelnosprawnoscia: brak
nro uow utrudniajacych poru szan ie sie oso bom z nienelnosnrawnoscia ruchowa.
brak windy
stano wisko pracv usvtuowane iest na I pietrze budvnku
pomieszczenia san itame na I pietrze nie sa przystosowane dla osob z niepelnosprawnoscia
(pomieszczenie dosto sow ane do potrzeb oso b z niepelnosp rawnosc ia znajduje sie na parterze
budynku, co pow od uje koniec znosc pokonywania schod ow oraz otwierania drzwi z
samozarn ykaczami)
stanowisko pracy wyposazone w monitor ekranowy - czas pracy przy monitorze powyzej
polowv doboweuo czasu pracv, z naturalnvm i sztucznvm oswie t leniem ,
Wvmauania zwiazane ze stosunkiem nracv:
Wvmaga nia niezb edne:
wvksztalcenie wvzsze : informatvczne lub telek omun ikacv ine
Pozosta le wv rnaga nia niezbedne:
I rok doswiadczen ia zwiazanego z obsluga sieci LAN i WAN, adrninistrowan iem systemam i
oneracvinvmi i aplikacjami , urzadzen iami siec iowvmi i serwerowymi, mec hanizmami

zabezpieczen,
dobra znaio rnosc sys temow z rodziny Windows Server,
podstaw owa znajo mosc systemow z rodziny Linux,
umieietnosc konfiguracji uslug: Active Dirc ctorv , DNS , SMTP, POP3 ,
znajo mosc svstcmu wirtualiza cji VmWa re,
zna iom osc kon fieu racii sicci Ethernet oraz nrotokolu TC P/ IP,
umi ejetnosc budowania bezpiecznyc h rozwiaza n info rmatycznyc h z uwz glednieniern
obow iazujac ych przepisow praw a,
znaiomosc zasad funkci onowania sieci komputerowvch,
znaiom osc ustawv 0 ochronie danvch oso bowvc h wraz z przepisarni wvk onawczvmi,
znajo mosc ustawy 0 informatyzacji dzialaln osci podmiotow reali zujacych zadania publ iczne
wraz z przep isami wyk onawczymi
znajo mosc iezvka annielskiego na pozi om ie: srednio zaaw ansowanv- technic znv
komunikatvwnosc
Wvmaaania dodatkowe:

Wvmaaane dokumenty i uswiadczenia;
zvc iorvs i list rnotvwacvinv
kopie dokumentow potwierdzajacych wyksztalcenie
obywatelstwo
oswiadczenie
dokument u
potw ierdzajacego
posiadanc
lub
kop ia
o posiadan ym obywatelstwie
oswiadcz enie kandydata 0 wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych oso bo wyc h do celow
rekrutacj i
oswia dczenie kandvd ata 0 korzvstan iu z nelni nraw nubl icznvch
oswiadczenie kandyd ata 0 nieskazaniu prawom ocnym wyrokiern za umyslne prze step stw o lub
umvslne nrze stepstwo skarbowe
Konie innveh dokumentnw i oswiadczenia:
kopie dokurnentow ootwierdzaiacvch dosw iadc zen ie we wskazanvm obsza rze
koni e innvch dokumentow notw ierd za iacvch snelnianie wvmaaari
kopi a dokumentu potwierdzajacego nicpelnosprawn osc - w przypadku kandydatow, ktorzy
zamierzaja skorzystac z pierwszenstwa w zatrudnieniu, w przypadku gdy znajda s ie w gron ie
nailen szvch kandvdatow
Termin skladania dokumentow:
.-1 0 l!lud nia 2015 r .
Miejsee skladania dokumentow:
Na ezelna Dyrek cj a Archiwow Panstw owych
ul. Rakow ieck a 2D , 02-517 Warszawa
- z dopi skiem "N a bor DIZP"
lone informaeie:
proces naboru sklada sie z III etapow;
etap I - anal iza zlozonych dokumentow pod katem spelniania wym agan form alnych okres lonyc h
w ogloszeniu 0 naborze,
etap II - pisemn y spra wdzian wied zy podcz as ktore go sprawdzeniu podlegac bedzie wiedza
wskazana W og loszeniu,
etap III - rozrnowa kwalifikacyjna podczas ktorej sprawdzeniu podlegac bedzie doswiadczen ie i
wiedza mervtorvc zna wvmauana na tvm stanowisku
zacheca mv do wziecia udzialu w nab orze oso bv z nieoelnosor awn osci a
ka ndydaci zakwalifikowan i zos tana pow iadomi eni 0 tenninie post e powa nia zwiaza nego z
naborem
NDAP jest pracodawca rownych szans i wsz ystkie apli kacje s~ rozwazane z rowna uwaga bez
wzgledu na plec, wiek, niepelnosp rawnosc. rase, narodowosc, przekon ania pol ityczne,
przynaleznosc zwiazkowa, pochodzenie etniczne, wyznarue, orientacj e seksualna czy tez
iakak olwiek inn a ceche nrawnie chroni on a
o fertv odrzuco ne zostana komi syjn ie zniszczo ne
dodatkowe informacje mozn a uzvskac pod nr te l. 22 56-54 -624

