Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie poszukuje kandydata na stanowisko:
Administrator sieci komputerowej
Miejsce pracy: OKE Kraków, os. Szkolne 37, Kraków
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
- administrowanie siecią komputerową,
- telefoniczna pomoc techniczna systemów informatycznych OKE,
- pomoc użytkownikom w kwestiach programowych i sprzętowych, obsługa użytkowników sieci,
- prowadzenie strony www OKE Kraków,
- prowadzenie BIP,
- obsługa systemu MOODLE oraz pomoc użytkownikom serwisu.
Wymagania:
- wykształcenie wyższe; studia na kierunku informatycznym,
- znajomość systemu linux/bsd,
- znajomość serwera poczty, www, dns,
- znajomość systemów CMS,
- znajomość serwera Active Directory,
- znajomość serwera mssql, mysql,
- znajomość HTML,
- wysoka kultura osobista,
- dokładność i sumienność,
- umiejętność samodzielnego organizowania pracy.
Oferujemy:
- zatrudnienie na podstawie o umowy o pracę,
- stabilność zatrudnienia,
- miłą atmosferę w pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów osobiście lub listownie na adres:
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Kadry – oferta pracy
os. Szkolne 37, 31-976 Kraków
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: oke@oke.krakow.pl
w terminie do 26.07.2019 r. do godz. 15.00.
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie
w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie
Wypełniając obowiązek informacyjny nałożony na podmioty przetwarzające dane osobowe,
wynikający z treści artykułu 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne
rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.), informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w
Krakowie, adres: os. Szkolne 37 31-978 Kraków, NIP 677-210-86-05, Regon 351621397, telefon: 12
68 32 101, e-mail:oke@oke.krakow.pl
2. W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez OKE można
kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@oke.krakow.pl
3. Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe w celu przeprowadzenia postępowanie rekrutacyjnego na
podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
4. Pozyskane od Pana/Pani dane będą usunięte po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.
5. Dane osobowe nie będą profilowane i w zakresie podejmowania decyzji nie będą przetwarzane
w sposób zautomatyzowany.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia postepowania
rekrutacyjnego, a odmowa podania danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w rekrutacji.
7. Ma Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do Pana/Pani danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez
Okręgową Komisję Egzaminacyjna w Krakowie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko
Administrator sieci komputerowej”.

