
*>434 LOOZ. u». r uw
tei. 635-00-00 Łódź, dnia 29 września 2020 r.

Og.V-l 113/4/2020

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi 

ogłasza konkurs na stanowisko

informatyka

Liczba poszukiwanych kandydatów/wymiar etatu: 1 etat

wynagrodzenie: od 4.800,00 do 5.000,00 zł brutto

I Zakres wykonywanych zadań:

• zarządzanie systemem informatycznym sądu
• konfigurowanie sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych
• diagnozowanie i rozwiązywanie problemów aplikacyjnych, sprzętowych i sieciowych
• nadzór nad bezpieczeństwem systemów informatycznych
• zarządzanie rolami i uprawnieniami użytkowników
• tworzenie opisów funkcjonalnych, dokonywanie zakupów oprogramowania i sprzętu 

oraz nadzorowanie realizacji umów przez podmioty zewnętrzne świadczące na rzecz 
sądu usługi informatyczne

• tworzenie i aktualizacja dokumentacji związanej z wykonywanymi zadaniami
• ewidencja sprzętu komputerowego
• wsparcie dla użytkowników systemu informatycznego sądu.

II Wymagania:

• praktyczna znajomość budowy i działania sprzętu komputerowego oraz jego 
serwisowania

• znajomość działania sieci komputerowych LAN, WAN, WLAN
• znajomość systemów operacyjnym Microsoft Windows 7/8/10 oraz Windows Server 

na poziomie pozwalającym na administrację tymi systemami
• znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem i ochroną danych 

przetwarzanych w systemach teleinformatycznych
• znajomość języka angielskiego na poziomie posługiwania się dokumentacją 

techniczną
• znajomość systemu bazodanowego MS SQL i języka T-SQL
• wykształcenie wyższe, techniczne (informatyka, elektronika, telekomunikacja lub 

pokrewne)
• minimum roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku



• wysokie zdolności komunikacyjne oraz interpersonalne,
• umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, samodyscyplina i efektywne 

zarządzanie własnym czasem.

III Dodatkowym atutem będzie:

• znajomość tematów cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji,
• certyfikaty zawodowe/branżowe.

IV Zgłoszenie, w formie cv powinno zawierać:

• imię i nazwisko
• datę urodzenia
• dane kontaktowe (nr telefonu bądź adres e-mail)
• wykształcenie
• kwalifikacje zawodowe
• przebieg dotychczasowego zatrudnienia
• oświadczenie:

- o pełnej zdolności do czynności prawnych;
- o niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
- o nietoczącym się postępowaniu o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego 
lub przestępstwo skarbowe;

• - klauzulę informacyjną.

V. Pełną dokumentację należy składać w terminie do dnia 15 października 2020 r.
•  osobiście w Biurze Podawczym 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi,

•  listownie pod adresem:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi 
ul. Piotrkowska 135
90-434- Łódź

• Formularze oświadczeń, o których mowa w pkt. IV dostępne są na stronie 
internetowej Sądu - www.lodz.wsa.gov.pl

• Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą 
rozpatrywane.

• Dokumenty po wykorzystaniu zostaną zniszczone.
• Zastrzegamy możliwość unieważnienia konkursu z uzasadnionych przyczyn.
• Zastrzegamy możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi osobami w celu 

zaproszenia ich na rozmowę kwalifikacyjną.

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
“ w Łodzi

sędzia NSĄWiktfc Jarzębowski
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