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ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze :

l nformatylr/St. informatyk

Wymiaretatu: l/4 etatu.
Miejsce wykonywania pracy: Administracja Miejskiego Zespołu Zlobków w Łodzi.
Warunki pracy : praca umysłowa.
Rodzaj umowy : umowa o pracę na czas określony. W przypadku pierwszego zatrudnienia na stanowisku
urzędniczym umowa na czas określony nie dłuzszy niż 6 m-cy.
Wykształcenie : wyzsze - kierunkowe informatyczne,
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych : <2%o

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku ds. Informatyk/St. informatyk :

l . Wsparcie techniczne pracowników Miejskiego Zespołu Zlobków w Łodzi z zakręsu programu
kadrowo-płacowo-ks ięgowego,

2. Nadzór nad wdrozeniem i migracją zintegrorvanego systęmu Zarzadzania Finansami Miasta,
3. WspóĘraca z Inspektorem Ochrony Danych w zakręsię przygotowywania dokumentacji, szkoleń

i kontroli ochrony danych osobowych w systemach informatycznych,

Wymagania:

warunkujące do udziału w naborze:

- posiadanie obywatelstwa polskiego,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
- n iekaral noś c za przęstępstwa popełn i one umyś ln ie,
- nieposzlakowana opinia,
- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

niezbędne :

- wykształcenie kierunkowe infbrmatyczne,
- umiejętność konfiguracji i diagnostyki systemów operacyjnych Windows i Linux,
- znajomość rozwiązań NAS,
- bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
- znajomośc zagadnień zzakresu baz danych,
- tworzęnie raportów w Crystal Repofts,
- dokładność, umiejętność, analizy i rozwiązań problemów,
- kreatywność oraz nastawienie na pomoc użytkownikom,
- samodzielność i odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań,
- zaangażowanie w pracę, chęć rozwijania umiejętności i zdobywania wiedzy,
- komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

wymagane dokumenty :

- kwestionariusz osobowy,
- Iist motywacy.jny,
- kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stazu pracy i doświadczenia

zawod owe go ( świ ade ctwa pr acy, zaśw iadczen i a),
- kserokopie dokumęntów potwierdzających odbycie słuzby przygotowawczej oraz wynik jej zakończenia
(eżeli kandydat takie posiada),
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie i korzystaniu w pełni z praw

publicznych wraz z klauzulą informacyjną i klauzulą zgody.



Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć bezpośrednio w komórce ds. pracowniczych MZŻ w Łorlzi
(ul. Zachodnia 55a) parter pok. Nr 1 w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata
z dopiskiem: ,,Nabór na stanowisko ds. informatyki"

w terminie do 7 grudnia 2018r.

Aplikacje, które wpłyną c]o MZŻ w Łodzi po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

KL AIJ ZIJLA INF O RMACYJNA
do procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Miejski Zespół Złobków w Łodzi spełniając obowiązek informacyjny towarzyszący zbieraniu danych osobowych - art.
|3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepĘwu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuje że :

1. Administratorem Danych Osobowych jest Miejski Zespół Złobków w Łodzi, ul. Zachodnia 55a,91-063 Lódż,
reprezentowany przęz Dyrektora Miejskiego Zespolu Zlobków w Łodzi, NIP: 725l007279, REGON:
004351765 tęl.: 42 632 24 08.

2. Danę kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, tęl.: 42 632 24 08.
3. Dane kandydata wykorzystywane będą dla potrzeb węwnętrznych Miejskiego Zespołu Złobków w Łodzi,

w cęlu przeprowadzenia procedury naboru.
4. Podstawy prawnę do przetwarzania danych osobowych w ww zakręsię:

a, Art.6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)20161619 zdnia27 kwiętnia
2016r.

b. Ustawa zdnia21 listopada2008 r. opracownikach samorządo,,\ych ( Dz.U.2008 nr223 poz. 1458)
z póżniejszymi zmianami.

5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w tym
zakresie.

6. Osobię/osobom powierzającej/cym danę osobowe przysługuje prawo do :

a. dostępu do powierzonych danych osobowych,
b. sprostowania powierzonych danych osobowych,
c. usunięcia powierzonych danych osobowych,
d. ograniczenia przetwarzania powierzonych danych,
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanla powierzonych danych,.

. f. przenoszenia powierzonych danych,
g, cofirięcia zgody powierzenia danych w dowolnym momencie,
h. wnięsienia skargi do organu nadzorczego,

7. Miejski Zespół Zlobków w Lodzi nie będzie przekazywał zbieranych danych do państw trzęcich,
8. Miejski Zespół Złobków w Łodzi nie będzie profilował zbieranych danych osobowrych,
9. Powierzone dane będą przechowywane zgodnie z przepisami kancelaryjno-archiwalnymi obowiązującymi

w Miejskim Zespole Złobków w Lodzi.
l0. Podanie danych osobowychjest niezbędne do przeprowadzenia procedury naboru.
l | . W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych, Miejski Zespół Złobków w Łodzi nie będzie

miał podstaw prawnych do przeprowadzęnia procedury naboru.
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