Dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej
ogłasza nabór na stanowisko informatyk
MIEJSCE PRACY: Politechnika Łódzka, Instytut Maszyn Przepływowych,
ul. Wólczańska 219/223, 90-924 Łódź
LICZBA ETATÓW: 1
WYMIAR CZASU PRACY: 1 etat
Zakres obowiązków:


obsługa serwerów Linux/Windows,



wykonywanie kopii zapasowych danych oraz w razie potrzeby ich odzyskiwanie,



konfiguracja i konserwacja sprzętu komputerowego oraz diagnozowanie i rozwiązywanie
problemów z nim związanych,



instalacja, aktualizacja oraz audyt oprogramowania,



utrzymywanie, administrowanie, dokumentowanie i modernizacja sieci LAN,



przygotowanie oraz prowadzenie rejestru sprzętu komputerowego, programów, licencji, itd.



udział w procedurach przetargowych dotyczących zakupu sprzętu komputerowego
i oprogramowania poprzez przygotowanie opisu technicznego, weryfikację złożonych ofert,
odbiór techniczny i instalację,



współpraca z Centrum Komputerowym Politechniki Łódzkiej.

Wymagania:


wykształcenie wyższe,



znajomość systemów MS Windows, Linux, pakietu biurowego MS Office,



znajomość zagadnień sieci LAN/WAN (Ethernet, TCP/IP),



znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem sieci i archiwizacją oraz szyfrowaniem
danych,



umiejętność tworzenia dokumentacji technicznej,



umiejętność diagnozowania i usuwania problemów i usterek programowych i sprzętowych
występujących w trakcie eksploatacji sprzętu komputerowego,



znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,



komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista.

Oferujemy:
 korzystne warunki socjalne,


lokalizację w centrum miasta z łatwym dojazdem,



parking służbowy,



pracę w miłej atmosferze.
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Kandydaci przystępujący do konkursu są zobowiązani złożyć następujące dokumenty:







podanie o zatrudnienie skierowane do Dziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej,
życiorys (CV) ze zdjęciem,
kwestionariusz osobowy,
kserokopie świadectw pracy,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności.

Przewidywany termin zatrudnienia: 01.11.2016 roku.
Forma zatrudnienia: umowa o pracę.
Dokumenty można:
 dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:
Politechnika Łódzka, Instytut Maszyn Przepływowych,
ul. Wólczańska 219/223,
90-924 Łódź,
(bud. nr B-13, II piętro, pokój nr 208),
 przesłać pocztą elektroniczną na adres: i-10@adm.p.lodz.pl.

Termin zgłoszeń do konkursu upływa z dniem 07.10.2016 roku, o godzinie 1200.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Złożonych dokumentów aplikacyjnych Uczelnia nie zwraca.
W przekazanych dokumentach należy zamieścić klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moich dokumentach
konkursowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 195, 677)”
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