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                                 Kraków, 27.06.2017 r.   

 

  

KOMUNIKAT NR 64/17 

 
Informuję, że Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji (Katedra Telekomunikacji) 

poszukuje kandydatów na stanowisko 
 

pracownika inżynieryjno-technicznego (administrator). 
 

Wymagania stawiane kandydatom:  
1) wykształcenie wyższe techniczne z dziedzin: elektronika i telekomunikacja, informatyka lub teleinformatyka, 
2) bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych UNIX od strony administracyjnej, ze szczególnym  

naciskiem na system Linux, 
3) bardzo dobra znajomość systemu operacyjnego Windows, 
4) znajomość rozwiązań baz danych ze szczególnym uwzględnieniem bazy danych Postgres, 
5) znajomość rozwiązań Active Directory, 
6) umiejętność sprawnego programowania w co najmniej jednym z języków: Bash, Python, 
7) biegła znajomość zagadnień sieciowych (LAN, WLAN), ze szczególnym uwzględnieniem platform Cisco 

i Juniper, 
8) znajomość zagadnień bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań Cisco ASA, 
9) znajomość systemów wirtualizacji serwerów, 
10) znajomość mechanizmów i narzędzi monitorowania urządzeń sieciowych oraz środowiska i aplikacji UNIX, 
11) znajomość sprzętu komputerowego, sieciowego i telekomunikacyjnego, 
12) umiejętność analitycznego myślenia, kreatywność, samodzielność, dobra organizacja pracy oraz umiejętność 

pracy w zespole, 
13) znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne korzystanie z dokumentacji technicznej, 
14) dokładność, samodzielność i umiejętność organizowania własnej pracy, 
15) zdolność szybkiego uczenia się, szczególnie w zakresie nowych technologii informacyjnych. 

 

Zakres obowiązków:  
1) administrowanie systemami wirtualizacyjnymi, 
2) administrowanie systemami operacyjnymi z rodziny UNIX, 
3) administrowanie siecią komputerową, 
4) zabezpieczenie systemów i sieci przed nieautoryzowanym dostępem, 
5) zabezpieczenie ciągłości pracy systemów informatycznych, 
6) tworzenie i weryfikowanie kopii zapasowych obsługiwanych systemów, 
7) instalowanie i utrzymywanie nowych systemów i usług wg potrzeb, 
8) tworzenie  dokumentacji.  

 
Zatrudnienie w wymiarze  1/3 etatu, na czas określony z możliwością przedłużenia. 
 

Zgłoszenie winno zawierać: 

 
1) CV, 
2) kwestionariusz osobowy, 
3) list motywacyjny, 

4) dokumenty (kserokopie) potwierdzające przebieg pracy zawodowej, wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, 
kwalifikacje oraz ewentualne referencje. 

 

Na zgłoszeniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej 

ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku  
o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922).” 
 
Rozmowy kwalifikacyjne prowadzone będą tylko ze wstępnie wybranymi (na podstawie złożonych dokumentów) 
kandydatami. 
Wydział zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo powiadomienia o podjętej 
decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.  

 
Dokumenty należy składać w sekretariacie Katedry Telekomunikacji Wydziału Informatyki, Elektroniki 
i Telekomunikacji, Kraków,  ul. Czarnowiejska 78, pawilon D-6, pok. nr 402, w terminie do 11.07.2017 r.  
 
 
 
 
 

Dyrektor ds. Pracowniczych 

 

mgr inż. Andrzej Pogonowski 


