
 

 

SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu,  
ul. Aleja Legionów 10 –  zatrudni pracownika na 

umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu  
na stanowisko: 

Kierownika Działu Informatycznego 

I. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem: 

1. Wymagania niezbędne: 
a. wykształcenie wyższe lub średnie ; 
b. minimum 3 letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika; 
c. biegła znajomość desktopowych systemów operacyjnych, Windows Vista, 

Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux; 
d. znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym posługiwanie się 

informatyczną dokumentacją techniczną; 
e. 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. 

II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Kierownika Działu 
Informatycznego m.in.: 

Serwis i naprawa sprzętu informatycznego 
1. zapewnienie ciągłości działania sprzętów komputerowych będących własnością 

szpitala; 
2. kontrola sprawności działania systemów informatycznych; 
3. prowadzenie dokumentacji poprawności działania sprzętów informatycznych 

(ekspertyzy, przekazania, inwentaryzacja, wnioski kasacyjne); 
4. prowadzenie systemu ewidencji sprzętu komputerowego; 
5. rozbudowa Szpitalnej Sieci Informatycznej: 

a. tworzenie nowych punktów logicznych, 
b. testowanie punktów logicznych, 
c. rozbudowa istniejących punktów logicznych, 
d. prowadzenie okablowania sieciowego, 
e. zabezpieczenie okablowania sieciowego, 
f. wykonywanie nowego okablowania,  
g. testowanie elementów sieciowych (switch’e, routery, UTM’y, bramy, modemy, 

patchpanele, kable itp.). 

Szkolenia, pomoc i prowadzenie dokumentacji 

1. przygotowanie dokumentów w zakresie gospodarowania sprzętem 
komputerowym; 

2. zapoznawanie się z nowymi technologiami i zagadnieniami informatycznymi, 
oraz poszerzanie swojej wiedzy; 



3. zamieszczanie i usuwanie informacji na stronach Internetowych i Intranetowych 
Szpitala; 

4. nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa danych informatycznych zgodnie                  
z obowiązującymi procedurami i przepisami; 

5. planowanie, realizacja zakupów i zarządzanie informatycznymi zasobami 
sprzętowymi Szpitala; 

6. kierowanie Działem Informatyki, który zarządza infrastrukturą informatyczną. 

III. Wymagane dokumenty: 

1. życiorys (CV) własnoręcznie podpisany; 
2. list motywacyjny własnoręcznie podpisany; 

IV. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów: 

1. Osoby zainteresowane zatrudnieniem proszone są o składanie listu 

motywacyjnego oraz CV wraz z klauzulą „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 moim CV/liście motywacyjnym dla potrzeb aktualnej rekrutacji przez 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  Nr 4 w Bytomiu”  w Kancelarii Głównej 

Szpitala mieszczącej się   w Budynku E (parter) – wejście od Alei Legionów 10 , 

41-902 Bytom do dnia 10.09.2021 r.  

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

V. 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. 

 

Telefon kontaktowy: 

(32) 396 46 10;11 – Dział Kadr 
 


