
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu 

ogłasza nabór na wolne stanowisko: 

Specjalista Informatyk 

       I.            Nazwa i adres jednostki:  

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu, al. Legionów 10, 41-902 Bytom. 

 II.            Określenie stanowiska:  

Specjalista Informatyk. Wymiar czasu pracy – pełny etat (7 godzin 35 minut). 

 III.            Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem: 

1. Wymagania niezbędne: 

a) obywatelstwo polskie; 

b) wykształcenie wyższe z zakresu informatyki, zarządzania systemami IT, 

telekomunikacji, bezpieczeństwa danych; 

c) minimum 2 letnie doświadczenie na stanowisku Specjalisty Informatyka lub 

Informatyka; 

d) biegła znajomość desktopowych systemów operacyjnych, Windows XP, Windows 

Vista, Windows 7, Windows 8,Windows 10, Linux; 

e) biegła znajomość systemów serwerowych takich jak Windows Serwer 2008, 2012 

itp.; 

f) biegła znajomość systemów wirtualizacji Vmware; 

g) znajomość budowy sieci komputerowych, sprzętu sieciowego, konfiguracja 

aktywnych przełączników sieciowych; 

h) znajomość systemów medycznych firmy Asseco tj.: AMMS, Infomedica (w części 

administracyjnej i w części medycznej); 

i) umiejętności z zakresu diagnostyki, serwisowania i optymalizacji wydajności 

komputerów klasy PC; 

j) znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym posługiwanie się 

informatyczną dokumentacją techniczną; 

k) podstawowa znajomość systemów bazodanowych: Oracle 11, MSSQL, MySQL, 

PostgreSQL, Firebird; 

l) umiejętność tworzenia skryptów batch, cmd, powershell; 

m) komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, samodzielność, kreatywność, 

kultura osobista, szacunek dla drugiego człowieka, umiejętność słuchania 

i wysławiania się, skrupulatność i rzetelność w prowadzeniu spraw na stanowisku 

pracy. 

 IV.            Warunki pracy na stanowisku: 

1. praca przy komputerze w Dziale Informatycznym oraz na stanowiskach 

komputerowych na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 

Nr 4 w Bytomiu; 

2. stanowisko związane z przemieszczaniem się między budynkami Szpitalnymi; 

3. zadania realizowane na stanowisku wymagają podnoszenia i przenoszenia sprzętu 

informatycznego. 



 

 V.            Wymagane dokumenty: 

1. życiorys (CV) własnoręcznie podpisany; 

2. list motywacyjny własnoręcznie podpisany; 

3. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie; 

4. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy potwierdzony świadectwem pracy 

lub zaświadczeniem o zatrudnieniu; 

5. kopie dokumentów potwierdzających ukończenia kursów, szkoleń, certyfikatów. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne i list motywacyjny, szczególnie CV 

(z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone 

klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w 

ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 

926 ze zm.)”. 

VII.            Określenie terminu i miejsca składania dokumentów: 

1. dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem 

”Nabór na stanowisko Informatyka w Dziale Informatycznym Wojewódzkiego 

Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”, do dnia 2  czerwca 2017 r. godz. 15.00 

w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu, al. Legionów 10,  

41-902 Bytom, w Dziale Informatycznym (Budynek K drugie piętro); 

2.  aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 

VIII.            Dodatkowe informacje: 

1. osoby, które spełniły wymagania formalne zostaną poinformowane o wynikach 

naboru oraz o dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym; 

2. wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas 

określony. 

  

 


