
Ogłoszenie o naborze na stanowisko 
Administratora GPE 

 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdańsku z siedzibą: 

al.gen. J.Hallera 16/18, tel. 58-341-19-63 
zgodnie z art. 13.1 ustawy z dn. 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych 

(Dz.U. Nr 223, poz. 1458, z późn.zm.) 
 

ogłasza nabór 
 
na stanowisko urzędnicze –  Administrator GPE 
 
1.Wymagania niezbędne: 

1)  wymagania zgodne z art. 6. ust. 1, ust. 3 pkt 2 i 3 oraz ust. 4 ustawy o     
pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk  urzędniczych 

2) wykształcenie: 

 studia wyższe informatyczne  lub ostatni  rok studiów, 

 minimum 2 lata doświadczenia w administracji bazami danych SQL na 
          poziomie DBA, 

 znajomość systemów operacyjnych Linux, Windows na poziomie 
          pozwalającym na swobodne poruszanie się  w środowisku, 

 znajomość powłoki bash i powershell, 

 umiejętność pisania skryptów i procedur w odniesieniu do relacyjnych  
          baz danych, 

 doświadczenie w optymalizacji kodu, 
 

2.Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny): 

 znajomość zagadnień sieciowych ( LAN, WAN, VPN, TCP/IP, DNS, 
firewall, 

 znajomość narzędzi wswpomagających pracę w różnych  systemach 
( np. Putty, WinSCP, Mstsc, nmon, htop, iotop ) 

 umiejętność tworzenia skryptów automatyzujących rutynowe zadania, 

 dodatkowym atutem będzie  znajomość innych języków programowania 
( w tym OOP ), 

 znajomość języka angielskiego  w stopniu  umożliwiającym  
posługiwanie się dokumentacją techniczną, 

 
3.Zakres obowiązków  Administratora  GPE obejmuje w szczególności: 

  przeprowadzanie optymalizacji i podnoszenie wydajności baz danych, 

 administrowanie aplikacjami i systemami informatycznymi używanymi   
     w GPE, 

 przeprowadzanie aktualizacji aplikacji i systemów, 

 prowadzenie bieżącej dokumentacji z wykonywanych działań, 

 testowanie i wdrażanie nowych aplikacji, 

 zapobieganie oraz likwidacja incydentów  i problemów  w GPE, 
      

4.Warunki pracy i płacy 
1) płaca zasadnicza: Regulamin wynagradzania m. Gdańska 



2) miejsce pracy: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1         
80-426 Gdańsk, al .gen. J.Hallera 16/18 

3) rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia na 
czas określony, a następnie na czas nieokreślony 

4) godziny pracy:  8.00 – 16.00  
 

Wymagane dokumenty: 
1) list motywacyjny, 
2) życiorys (CV) 
3) kopia dyplomów, świadectw potwierdzających kwalifikacje i wymagany staż 

pracy 
4) oświadczenie zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 pkt 2 
5) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych do celów rekrutacji 
6) dowód osobisty do wglądu (część określająca obywatelstwo polskie) 

 
Termin i miejsce składania dokumentów: 
Dokumenty należy składać w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego                      
i Ustawicznego Nr 1  al. gen. J. Hallera 16/18 Gdańsk  w godz. 8.00 -15.00 do dnia  
25.04.2017r. 
 
O terminie postępowania w formie rozmowy kwalifikacyjnej mającego na celu 
wyłonienie kandydata na stanowisko   Administratora GPE  osoby spełniające 
wymagania powiadomione zostaną drogą  telefoniczną  lub  elektroniczną. 
 
 

 
 

 
 


