
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha 

Kaczyńskiego w Warszawie 

  

Poszukuje osób na stanowisko - Informatyka 

 
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
 

1. Administrowanie (obsługa, nadzór i opieka techniczna, wdrażanie aktualizacji, wykonywanie kopii 

bezpieczeństwa) systemami informatycznymi w KSAP, takimi jak: 

 serwery plików,  

 serwer poczty elektronicznej,  

 systemy bazodanowe,  

 system kadrowo – płacowy,  

 system finansowo – księgowy,  

 system biblioteczny,  

 system rejestracji czasu pracy i kontroli dostępu,  

 system do obsługi szkoleń, rekrutacji, postępowania kwalifikacyjnego, Elektronicznej 

Platformy Szkoleniowej, projektów realizowanych w KSAP.   

2. zapewnianie prawidłowego działania sieci informatycznej. 

3. realizacja zakupów i wymiany sprzętu informatycznego i oprogramowania 

4. obsługa informatyczna procesów związanych z realizacją zadań i celów KSAP  

5. wsparcie informatyczne obsługi Elektronicznej Platformy Szkoleniowej (Moodle). 

6. tworzenie oprogramowania wspomagającego działalność KSAP.  

7. wsparcie użytkowników w zakresie eksploatacji systemów informatycznych i urządzeń 

komputerowych. 

 
Wymagania:  

 wyższe informatyczne lub pokrewne 

 minimum 1 rok doświadczenia na podobnym stanowisku pracy  

 znajomość zagadnień relacyjnych baz danych 

 znajomość obszaru bezpieczeństwa systemów informatycznych 

 znajomość obszaru inżynierii oprogramowania 

 znajomość zagadnień sieciowych (LAN, WAN) 

 znajomość systemów operacyjnych środowiska Microsoft Server 

 znajomość rozwiązań serwerów plików 

 znajomość technologii wirtualizacji 

 znajomość pakietu MS Office 

 język angielski. 

Oferujemy: 

Pracę w prestiżowej instytucji; 

Szkolenia 



Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji do dnia 22 października 2018 r. na 
adres: praca@ksap.gov.pl w tytule wiadomości prosimy podać 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). 
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