
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezyde nta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha 

Kaczyńskiego w Warszawie 

  

Poszukuje osób na stanowisko Informatyka 
 
Zakres wykonywanych zada ń na stanowisku: 
 

• bieżąca obsługa i administrowanie systemami informatycznymi  

• utrzymanie systemów informatycznych w działaniu 

• zapewnianie prawidłowego działania sieci informatycznej 

• wsparcie użytkowników zakresie eksploatacji systemów informatycznych i urządzeń 

komputerowych 

• opieka i nadzór nad sprzętem komputerowym w tym diagnostyka i usuwanie awarii 

• obsługa informatyczna procesów związanych z realizacją zadań i celów Szkoły 

• obsługa informatyczna urządzeń biurowych i projektorów multimedialnych 

Wymagania:  
• wykształcenie/doświadczenie 

- wykształcenie minimum średnie łącznie z co najmniej 2-letnim doświadczeniem na 
stanowisku związanym ze wsparciem i obsługą informatyczną lub 

- ukończone co najmniej trzy lata studiów informatycznych 
• bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych Microsoft Windows i MAC – OS, 

• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, 

• wiedza z zakresu budowy i eksploatacji sprzętu komputerowego, 

Mile widziane: 

• znajomość zagadnień relacyjnych baz danych, zagadnień sieciowych (LAN, WAN), 

systemów operacyjnych środowiska Microsoft Server, rozwiązań serwerów plików, 

technologii wirtualizacji, systemu Microsoft Exchange 

• znajomość zagadnień rozwiązań chmurowych 

• znajomość systemów klasy ERP i CRM 

• znajomość Ms Access, Novell GroupWise, Novell Netware 

• znajomość obszaru bezpieczeństwa systemów informatycznych 

• znajomość zagadnień rozwiązań streamingu i cyfrowego przetwarzania obrazów 

• umiejętność obsługi informatycznej urządzeń biurowych i projektorów multimedialnych 

Oferujemy: 

Ciekawą pracę w prestiżowej instytucji; możliwość rozwoju umiejętności z zakresu administrowania 

systemami informatycznymi oraz prac wdrożeniowych (wdrażanie systemów). Szkolenia. 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacj i do dnia 27 lipca 2018 r. na 
adres: praca@ksap.gov.pl  w tytule wiadomo ści prosimy poda ć nazwę stanowiska.  

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w mojej ofercie pracy przez Krajowa Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Lecha Kaczyńskiego (ADO) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie 
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 z 4.5.2016, L 
119/1). 


