
Dyrektor Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie ogłasza nabór 
na stanowisko informatyka. 

Wymiar zatrudnienia: 0,25 etatu 

Termin składania dokumentów: do 24 sierpnia 2018 r. 

Możliwy termin zatrudnienia w instytucji: od 1 września 2018 r. 

Zakres obowiązków: 

  1) administrowanie sieciami komputerowymi LAN i WLAN; 
  2) przegląd , konserwacja i bieżąca naprawa systemów, w tym sieci informatycznej; 
  3) monitorowanie i zgłaszanie usterek urządzeń sieciowych, serwerów, plików i wydruku; 
  4) tworzenie i modyfikacja kont użytkowników w systemach informatycznych Muzeum; 
  5 )nadawanie uprawnień użytkownikom; 
  6) zapewnienie dostępu do internetu i poczty elektronicznej; 
  7 )zarządzanie działaniem pocztowej skrzynki podawczej; 
  8) prowadzenie i nadzorowanie strony internetowej Muzeum; 
  9) prowadzenie i nadzorowanie strony Biuletynu Informacji Publicznej; 
10) stosowanie środków technicznych mających na celu zabezpieczenie danych osobowych  
      przed ujawnieniem; 
11) zapewnienie bezpieczeństwa danych sieci komputerowej przed niepowołanym dostępem z  
      sieci zewnętrznej; 
12) sprawdzanie kopii awaryjnych  wykonanych przez użytkowników pod kątem dalszej ich   
       przydatności do odtwarzania danych w przypadku awarii systemu, nadzór nad    
       tworzeniem kopii zapasowych baz danych przez użytkowników; 
13) współpraca z Działem Dokumentacji i Zbiorów w zakresie systemów informatycznych   
       potrzebnych do prowadzenia digitalizacji zbiorów, w szczególności programu do   
       ewidencji i zarządzania zbiorami w zakresie przetwarzania oraz elektronicznego katalogu  
       zbiorów udostępnianego za pośrednictwem internetu; 
14) wdrażanie nowych technik i rozwiązań informatycznych. 
 
Wymagania niezbędne: 

 Ukończone studia wyższe o profilu informatycznym , 
 doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, 
 Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację 

oraz czytanie i pisanie dokumentacji technicznej, 
 Zdolności analityczne, 
 Wiedza w zakresie budowy i administracji sieciami komputerowymi , 
 Bardzo dobra organizacja pracy, 
 Samodzielność i kreatywność, 
 Wysoka kultura osobista, 
 Dyspozycyjność. 

 



Oferujemy: 

• umowę o pracę  

• pracę w prestiżowej instytucji kultury 

Rekrutacja 

Dwa etapy: 

I etap – przesłanie listu motywacyjnego oraz CV wraz z kserokopiami dokumentów 
potwierdzającymi wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, kserokopiami świadectw pracy 
oraz innymi dokumentami potwierdzającymi posiadane kwalifikacje i umiejętności. 

W składanej dokumentacji należy złożyć następujące  oświadczenie: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na 
stanowisko informatyka, prowadzonej przez Muzeum Zbrojownię na Zamku w Liwie. 
Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE - Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1.  Jednocześnie oświadczam, że zostałem 
poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich 
poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.  Jednocześnie 
oświadczam ,że podanie moich danych osobowych było dobrowolne”. 
Dokumentację należy złożyć w terminie do 24 sierpnia 2018 r. do godziny 16 osobiście w 
sekretariacie Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie  lub korespondencyjnie na adres: 
Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie ul. S. Batorego 2    07-100 Węgrów. 

Do I etapu zakwalifikują się tylko te oferty, które wpłyną do Muzeum Zbrojowni na Zamku w 
Liwie do dnia 24 sierpnia 2018r. 

Na kopercie należy umieścić następującą treść:„ Nabór na stanowisko informatyka”. 

II etap     – rozmowa kwalifikacyjna 

O terminie drugiego etapu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. 

Informacje dodatkowe 

Muzeum zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.   

Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie informuje, że administratorem danych osobowych  
jest Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie , ul. S. Batorego 2 , 07-100 Węgrów                 
telefon: 25 792 57 17. Inspektor Ochrony Danych: Karolina Szczepanik telefon :725 461 401 
Dane osobowe przetwarzane będą tylko w celu rekrutacji art. 22¹§1 Kodeksu Pracy. 
Zgromadzone dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat po zakończeniu 
rekrutacji. Jednocześnie informuję ,że osoby biorące udział w rekrutacji mają prawo do 
żądania od Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie dostępu do  swoich danych osobowych , 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania . Ponadto osoby składające ofertę 
mają  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 
 

http://tematy.biznes.gazetaprawna.pl/tematy/u/ue?utm_source=gazetaprawna.pl&utm_medium=referral&utm_campaign=link-w-art

