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ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w Urzędzie Miejskim w Sierpcu

Data publikacji: 22 listopada 2011r.
Nr ofeńy: a1'1
Wydział: Wydziałorganizacyjny
stanowisko: młodszyreferent
Wymiar etatu: 1/1

zakres podstawowych czynności:

1. Utzymanie w sprawnoŚci technicznej sieci oraz sprzętu informatycznego'
2' Wdrazanie nowego oprogramowania oraz alłualizaqa istniejących'
3. Aktualizacja i twozenie witryn internetowych.
4' Współpraca przy iworzeniu dokumentacji przetargowej dotyczącej zakupu sprzętu informatycznego'
5. Biezące utzymanie centralki telefonicznej'
6' Współpraca z firmami obsługującymi informatyczną część UŹędu
7. Zabezpieczanie danych, odzyskiwanie danych oraz ich archiwizacja
8 Wykonywanie innych zadań zleconych pzez Burmistrza i sekretarza

Wymagania obowiązkowe:

1' Wyksżałcenie minimum średnie o kierunku informatyka lub pochodne
2 wiedza mer.łtoryczna z zakresu funkcjonowania samoządu teMorialnego'
3. Wiedza i umiejętności z zakresu budowy i seMisu komputerÓw oraz Urządzeń peryferyjnych'

4. Umiejętność instalowania iserwisowania systemów i plogramów komputerowych'
5' Podstawowe umieiętności W twozeniu witryn internetowych ( obsługa oraz znajomość jęZyka

programowania PHP, FLASH, baz danych ).

Umiejętność Współpracy w zespole
Umiejętność organizaąi Pracy.
Niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarzenia publicznego lub umyślne Pzestępstvvo
skarbowe.

L Nieposzlakowanaopinia.

Wymagane dokumenty:

l Życiorys
2. List motywacyjny
3. Kwestionariuszosobowy
-ł' Kserokopie dokumentóW potwierdzających wykształcenie
5' Kserokopie świadectw pracy lub Żaświadczenia o zatrudnieniu
6 ośWiadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.

składanie ofeń;

oferty Żawiera'iące wymienione dokumenty' prosimy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu
Miejskiego w sierpcu ul. Piastowska'l1a, lpiętropokój nr 12 lub przesłaó pocztą z dopiskiem:

,,Dotyczy naboru na stanowisko r*. referenta wwydziale organizacyjnym _ oteńa 2111"

w terminie gĘ3ĘĘ_.',!-g1ggĘĘ-!!!!a

Kandydaci' Kórych ofeńy spełnią wymogi formalne określone w niniejszym ogłosŻeniu zostaną
zaproszeni na rozmowę kwalifrkacyjną lub test kwalifikacyjny'
Z wybranym kandydatem zostanie nawiązany stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas
określony

Prosimy też o dopisanie klauzuli:
Wyiazam zgodę na przeh arzanie moich danych osobowych zawaftych w ofercie pracy, dla potrzeb

niezbędnych do realizacji procesu rekutacji ( Zgodnie z ustawąz dnia 29.08.1997r' o ochronie danych
osobowych _ Dz. U. z 2002r. Nr1o1,poz'926zpóżn.zn.)

Sierpc, 22 listopada 2011r.
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