
 

 
 

 

Informatyk/Starszy informatyk  
w Dziale Eksploatacji i Infrastruktury w Wydziale Informatyki 

 

Numer ogłoszenia:  Szczecin/21/03 

Miejsce pracy: Szczecin 

umowa o pracę/pełny etat 

 

Termin składania ofert: 26.01.2021 r. – 10.02.2021 r. 
 

 

Szczegóły oferty 
 

GŁÓWNE ZADANIA: 

 administrowanie siecią LAN w oparciu o technologię Cisco 

 administrowanie siecią WAN 

 administrowanie środowiskiem Linux/Unix 

 administrowanie telefonią IP – znajomość podstaw obsługi Call Managera i terminali Cisco 

 administrowanie koncentratorem VPN w oparciu o rozwiązania Cisco Anyconnect 

 administrowanie firewallem w technologii Cisco 

 instalowanie i konfiguracja systemów Windows, aplikacji klienckich na komputerach PC 

(stacjonarnych i przenośnych) 

 rozwiązywanie problemów użytkowników związanych z infrastrukturą IT oraz obsługiwanie ich 

zgłoszeń w aplikacji helpdesk 

 zapewnienie prawidłowej pracy komputerów PC, drukarek oraz innych urządzeń technicznych 

współpracujących z komputerami 

 współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie funkcjonowania i rozbudowy 

administrowanych systemów, dostawy komputerów PC, drukarek oraz innych urządzeń 

technicznych współpracujących z komputerami 

 aktualizacja oprogramowania: systemowego, narzędziowego oraz biurowego zgodnie 

z posiadanymi uprawnieniami ZOW NFZ 

 składanie zgłoszeń serwisowych do producentów i dostawców użytkowanego sprzętu 

i oprogramowania zgodnie z przyjętą procedurą 

WYMAGANIA: 

Wymagania konieczne: 

 wykształcenie wyższe techniczne lub informatyczne 

 minimum 3 lata doświadczenia zawodowego dla stanowiska informatyka 

 minimum 5 lat doświadczenia zawodowego dla stanowiska starszego informatyka 



Wymagania dodatkowe: 

 posiadanie certyfikatu Cisco CCNA 

 znajomość języka angielskiego pozwalająca na czytanie dokumentacji technicznej 

 wiedza z zakresu technologii MPLS, IPSec , GRE, VPN 

 znajomość zagadnień z informatyki śledczej 

 znajomość tematyki bezpieczeństwa sieciowego IP oraz zabezpieczeń systemów 

 Windows i Linux 

 doświadczenie w administrowaniu i konfiguracji urządzeń Cisco w zakresie LAN, WAN, 
urządzeniami VPN firmy Cisco 

 doświadczenie w zarządzaniu telefonią IP 

 umiejętność myślenia koncepcyjnego i analitycznego 

 dobra organizacja pracy 

 umiejętność planowania 

 komunikatywność 

 skuteczność w działaniu 

 umiejętność pracy w zespole 

 samodzielność w rozwiązywaniu problemów  

 prawo jazdy kat. B 

Wymagane dokumenty: 

 CV, 

 podpisany kwestionariusz osobowy,  

 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 

 kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy 

zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej, 

 kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi, 

 podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie 
dokumentów). 

 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych 

informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego 

poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, 
które ułatwią Ci aplikowanie.    

 

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod (adresem e-mail: 
iwona.stawicka@nfz-szczecin.pl/ nr telefonu: 91 425 11 99). 

Dokumenty w formie papierowej należy składać do 10 lutego 2021 r. w zamkniętych 

kopertach, bezpośrednio w siedzibie Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego 

NFZ w Szczecinie (Kancelaria Ogólna (Punkt podawczy) czynna w godzinach 8.00 – 

16.00) lub przesłać na adres: 

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ 

ul. Arkońska 45 

71-470 Szczecin 

z dopiskiem: oferta pracy Szczecin/21/03 

lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego. 

 

https://www.nfz.gov.pl/o-nfz/rekrutacja/do-pobrania-dla-kandydatow/
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=a8bc778163ec49639994364270dd9c10


 

 

 

Naszym pracownikom oferujemy: 

 

 


