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OFERTA PRACY 
Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej poszukuje pracownika na stanowisko: 

Administrator IT (pracownik inżynieryjno-techniczny) 

w pełnym wymiarze czasu pracy. 

Wymagania: 

 Wykształcenie wyższe w kierunku informatyka lub pokrewnym, 

 Znajomość systemów z rodziny Windows i Linux – w zakresie instalacji systemów operacyjnych, 

konfiguracji sieci i usług sieciowych, zdalnej instalacji oprogramowania, 

 Umiejętności w zakresie konfiguracji urządzeń sieciowych, np.: switche, routery Cisco, 

 Obsługa komputera w zakresie oprogramowania biurowego (Microsoft Office), oprogramowania do 

wirtualizacji (VirtualBox, VMware ESXi), usług katalogowych (LDAP, ActiveDirectory), platformy e-

learningu Moodle. 

 Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, 

 Obsługa urządzeń laboratoryjnych oraz umiejętność wykonywania podstawowych prac z zakresu 

informatyki; mile widziane doświadczenie z zakresu elektroniki lub telekomunikacji, 

 Dobra organizacja czasu pracy oraz umiejętność pracy w zespole, 

 Odpowiedzialność za wykonywaną pracę, 

 Komunikatywność, staranność, chęć do nauki, zaangażowanie i wysoka kultura osobista, umiejętność 

pracy pod presją czasu. 

Zakres obowiązków na stanowisku: 

 Opieka nad laboratoriami dydaktycznymi komputerowymi i sieciowymi oraz sprzętem 

laboratoryjnym, 

 Konserwacja, naprawa lub organizacja napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych sprzętu 

laboratoryjnego i stanowisk ćwiczeniowych,  

 Przygotowywanie specyfikacji przetargowych, 

 Inwentaryzacja środków trwałych i wyposażenia, 

 Dbałość o terminowe wypełnianie zleconych obowiązków, 

 Postępowanie zgodne z zasadami BHP. 

Oferujemy: 

 Wynagrodzenie 4500 – 6000 zł brutto miesięcznie, 

 13 wypłat wynagrodzenia w roku, 

 Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, 

 Świadczenia socjalne: dodatki świątecznie, wakacyjne, na dzieci, oraz ubezpieczenie medyczne 

i grupowe ubezpieczenie na życie, pożyczki pracownicze, wyjazdy zorganizowane, 

 Możliwość rozwoju poprzez podejmowanie nowych zadań i realizację projektów za dodatkowym 

wynagrodzeniem, 

 Dostęp do urozmaiconej i dużej infrastruktury informatycznej. 
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Kandydatów zainteresowanych ofertą i spełniających wymagania prosimy o przesłanie CV na 
adres email: 

Tomasz.Pawlak@cs.put.poznan.pl 
 
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.  
 
 

Klauzula informacyjna dla potrzeb rekrutacji 

W myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego 
dalej: RODO), informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Politechnika Poznańska, Pl. Marii Skłodowskiej–

Curie 5, 60-965 Poznań, e-mail: biuro.rektora@put.poznan.pl, telefon: 61 665 3639. 

2. Inspektorem danych osobowych jest Piotr Otomański, e-mail: iod@put.poznan.pl. 

3. Państwa dane pozyskane poprzez złożenie kwestionariusza osobowego będziemy przetwarzać na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 22¹ Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. 

Wszelkie dane osobowe przekazane przez Państwa ponad zakres wskazany w kwestionariuszu 

osobowym przetwarzane będą na podstawie dobrowolnie i świadomie wyrażonej zgody w związku 

z art. 6 ust. 1 lit a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO. 

4. Dane osobowe nie są przekazywane podmiotom przetwarzającym; mogą jednak zostać 

udostępnione organom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. 

5. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres prowadzonej rekrutacji i 3 miesiące po 

jej zakończeniu. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania a gdy 

ma to zastosowanie – również do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan 

zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 

możliwości wzięcia udziału w rekrutacji. 

9. W przypadku danych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również 

w formie profilowania 
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