Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach s.p.z.o.z.
zatrudni na podstawie umowy o pracę Pracownika Działu Informatyki i Aparatury Medycznej
Wymagania:












Wykształcenie minimum średnie (preferowane kierunki: informatyka lub pokrewne),
Minimum rok doświadczenia na podobnym stanowisku,
Znajomość Systemu AMMS,
Znajomość Serwerów Windows 2012, Serwerów Linux,
Znajomość systemów operacyjnych Windows 7/10,
Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym zrozumienie dokumentacji technicznej,
Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
Dobra organizacja i umiejętność pracy pod presją czasu,
Odpowiedzialność, dyspozycyjność i zaangażowanie,
Dobra znajomość pakietu MS Office,
Znajomość SQL, VMware,Oracle Database, Active Directory.

Zakres obowiązków:





utrzymanie, zabezpieczenie oraz rozwój infrastruktury informatycznej Szpitala,
obsługa systemów operacyjnych oraz informatycznych na potrzeby szpitala,
prowadzenie dokumentacji związanej z sieciami teleinformatycznymi oraz serwerami,
wsparcie użytkowników w zakresie pracy w systemach informatycznych.

Oferujemy:





umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
przyjazną atmosferę pracy oraz stabilne zatrudnienie,
możliwość rozwoju zawodowego,
wprowadzenie w zakres obowiązków.

Dokumenty aplikacyjne (CV oraz list motywacyjny) należy przesyłać na adres: sekretariat@kolejowy.katowice.pl, lub
składać w Sekretariacie Dyrektora w temacie wpisując:
Rekrutacja Pracownik Dział Informatyki.
Szpital zastrzega sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.
Zgodnie z art. 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)
informujemy,
że Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach s.p.z.o.z. z siedzibą: ul.
Panewnicka 65, 40-760 Katowice.
Podanie danych osobowych przez osoby ubiegające się o zatrudnienie jest dobrowolne, lecz konieczne w celu uwzględnienia aplikacji w procesie rekrutacji
– dlatego też dla umożliwienia Szpitalowi jej rozpatrzenia prosimy o dopisanie w treści oferty klauzuli:
„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) 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) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy
dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji przez Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach s.p.z.o.z. z siedzibą: ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice.”

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych wyłącznie dla potrzeb aktualnej rekrutacji z treści powyższej klauzuli prosimy usunąć zwrot „i
przyszłych”.

