STARSZY INFORMATYK/ PROGRAMISTA
BSP/DSP/110 – 38/2019

WYMAGANIA


wykształcenie wyższe techniczne - informatyka, elektronika lub podobne,



znajomość PHP, HTML, Joomla, MySQL, JavaScript. Doświadczenie w tworzeniu stron www,



znajomość systemu Linux w stopniu administracyjnym, wiedza na temat budowy sieci Ethernet (Gigabit Ethernet),
okablowania i urządzeń aktywnych sieci,



znajomość oprogramowania systemowego i użytkowego Microsoftu,



znajomość sprzętu PC i urządzeń peryferyjnych, umiejętność konfigurowania do pracy w sieci Ethernet,



znajomość języka angielskiego pozwalająca na studiowanie dokumentacji dotyczącej sprzętu komputerowego i
oprogramowania.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UMIEJĘTNOŚCI:
- wspomaganie zespołu obsługującego stronę www Instytutu (aktualizacje, modyfikacja, rozbudowa)
- obsługa użytkowników sieci komputerowej w zakresie sprzętu i oprogramowania
- prace administracyjne w lokalnej sieci komputerowej
- odpowiedzialność i przestrzeganie regulaminu pracy IPPT PAN

OFEREUJEMY
Wynagrodzenie zasadnicze: do uzgodnienia
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na okres próbny, a następnie na czas określony z możliwością przedłużenia na
czas nieokreślony
Wymiar etatu: pełen
Miejsce wykonywania pracy: Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Dział Sieci Komputerowej
Praca jednozmianowa, 5 dni w tygodniu w godzinach: 8:00 – 16:00
Zapewniamy benefity pracownicze (m.in. opiekę medyczną, świadczenia z ZFŚS)
Więcej informacji o działalności Działu Sieci Komputerowej IPPT PAN dostępne jest pod adresem: http://dsk.ippt.pan.pl
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie swojego CV wraz z poniższą klauzulą:
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN moich danych
osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam/łem poinformowana/y, że
administratorem danych osobowych jest Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN z siedzibą w Warszawie (kod
pocztowy 02-106) przy ul. A. Pawińskiego 5B. Oświadczam, iż jestem świadoma/y prawa do wglądu do swoich danych,
prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych, a dane zostały podane dobrowolnie."

Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

DANE KONTAKTOWE:
IPPT PAN, ul. Adolfa Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
- telefon kontaktowy: (+48) 22 826-98-23
- e-mail: kadry@ippt.pan.pl
- kontakt osobisty: Biuro/Dział Spraw Pracowniczych IPPT PAN pokój. 619

