UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
ogłasza konkurs
na stanowisko pracownika informatyczno-technicznego
w ramach umowy o pracę
Miejsce pracy:
Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej dla kierunku lekarskiego Uniwersytetu Zielonogórskiego,
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu.
Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:
-

wykształcenie średnie /wyższe – informatyczne, techniczne
praktyczne doświadczenie w pracy z systemem Linux, Windows oraz serwerów aplikacyjnych,
bardzo dobra znajomość systemów do archiwizacji danych,
znajomość bieżących technologii IT,
samodzielność i kreatywność w rozwiązywaniu problemów,
umiejętności analitycznego myślenia,
umiejętność pracy w zespole,
komunikatywność,
gotowość do odbycia staży i szkoleń w zakresie symulacji medycznej.

Do zadań pracownika zatrudnionego na tym stanowisku należy m.in.:
-

odbycie staży i szkoleń z zakresu obsługi i sterowania symulatorami medycznymi, systemami kamer i
rejestratorami video, drobne naprawy i konserwacja sprzętu i symulatorów medycznych;

-

wdrażanie systemów informatycznych oraz prowadzenie i nadzór nad realizacją szkoleń dla użytkowników
systemów informatycznych obsługiwanych przez WCSM dla kierunku lekarskiego w zakresie użytkowania nowo
wdrażanych systemów informatycznych;

-

obsługa platformy e-lerningowej;
koordynacja, tworzenie i bieżące doskonalenie komputerowych systemów informatycznych WCSM;
obsługa i zabezpieczenie sieci komputerowej, konfiguracja urządzeń, rozbudowa istniejącej magistrali,
bieżąca aktualizacja oprogramowania;
zapewnienie bezpieczeństwa danych;
ewidencja posiadanego sprzętu komputerowego oraz przydzielanie uprawnień pracownikom
pracującym na tym sprzęcie;
zapewnienie ciągłości pracy poprzez bieżące usuwanie usterek sprzętu i oprogramowania;
znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;

ocena sprawności i kompletności powierzonego sprzętu po zakończeniu zajęć symulacyjnych,
porządkowanie sal po zakończonych zajęciach;
nadzór nad sprawnością techniczną symulatorów, fantomów, urządzeń medycznych i drobnego
sprzętu medycznego;
zgłaszanie przełożonym stwierdzonych usterek;
wykonywanie bieżących drobnych napraw sprzętu, konserwacja i czyszczenie powierzonego sprzętu;
obsługa techniczna sprzętu audio-wideo, oprogramowania, symulatorów medycznych w trakcie zajęć
symulacyjnych.

Pisemne oferty zawierające:
-

list motywacyjny,
CV,

dokumenty z dopiskiem WLiNoZ należy składać osobiście w Dziale Osobowym Uniwersytetu
Zielonogórskiego, ul. Licealna 9, pok. 14, elektronicznie na adres: rekrutacja-

pracownikow@adm.uz.zgora.pl lub przesłać w zamkniętej kopercie na adres: Uniwersytet
Zielonogórski, 65-417 Zielona Góra, ul. Licealna 9 do dnia 2 września 2019 roku do godz. 15.00.
Do CV należy dołączyć klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie, dla potrzeb obecnego oraz przyszłych
procesów rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz.
922)”

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
1)
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w procesie rekrutacji jest Uniwersytet
Zielonogórski, 65-417 Zielona Góra, ul. Licealna 9; REGON 977924147; tel. 683282000, fax:
683270735; www.uz.zgora.pl.
2)
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować w
sprawach ochrony swoich danych osobowych przez e-mail: IOD@adm.uz.zgora.pl lub
telefonicznie tel. 603474724.
3)
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane
w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym
dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Uniwersytet Zielonogórski będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych
naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w
dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna
będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym
czasie.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------1

Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz
§1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia
przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt
osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);
2
Art. 6 ust. 1 lit. b 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 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);
3
Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
4
Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
5
Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

4)
5)
6)

7)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Odbiorcami Państwa danych są upoważnieni pracownicy Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych.
Państwa dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą
przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych dla
celów przyszłych rekrutacji, państwa dane będą wykorzystywane przez okres
10 miesięcy.
Przysługuje Państwu prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
2

c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) usunięcia danych osobowych;,
e) wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy
jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych
danych jest dobrowolne.
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