
OGŁOSZENIE 
 

Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku 

ogłasza nabór na wolne stanowisko ds. informatyki i ochrony danych osobowych 
 

Miejsce wykonania pracy: 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, 

ul. Nowomiejska 15A, 

87-800 Włocławek 

 

Stanowisko: pracownik ds. informatyki i ochrony danych osobowych 

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony, z możliwością późniejszego przedłużenia 

na czas nieokreślony 

 

Wymiar czasu pracy: 

pełny etat 

 

1. Wymagania niezbędne: 

a) posiadane obywatelstwo polskie, 

b) wykształcenie wyższe inżynierskie o profilu informatycznym, 

c) certyfikat ukończenia kursu z ochrony danych osobowych, 

d) certyfikat potwierdzający umiejętności zarządzania siecią lokalną, 

e) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

f) zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, 

g) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym, 

h) nieposzlakowana opinia. 

 

2. Wymagania dodatkowe: 

a) umiejętność obsługi oprogramowania pakietu Adobe Master Collection oraz Corel 

Draw, 

b) umiejętność tworzenia stron internetowych i projektów graficznych, 

c) samodzielność, dyspozycyjność, komunikatywność, terminowość, umiejętność 

podejmowania decyzji. 

 

3. Zakres czynności na stanowisku: 

a) administrowanie bezpieczeństwem danych osobowych, 

b) administrowanie siecią komputerową, 

c) zarządzanie stroną internetową, 

d) tworzenie projektów graficznych. 

 

4. Wymagane dokumenty: 

a) list motywacyjny, 

b) CV, 

c) kserokopie dyplomów, certyfikatów i innych dokumentów potwierdzających 

posiadane kwalifikacje, 

d) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, 



e) oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu 

za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwo skarbowe. 

List motywacyjny oraz CV 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 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.) oraz ustawą 

z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 

z późn. zm.)”. 

 

5. Termin, sposób i miejsce składania ofert: 

Wymagane dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór 

na stanowisko pracownika ds. administrowania bezpieczeństwem informacji” w terminie 

do 20 czerwca 2016 r. do godziny 15.00 w sekretariacie placówki p. 101 lub przesłać pocztą 

na adres: 

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku 

 ul. Nowomiejska 15A 

 87-800 Włocławek 
  

 Aplikacje które wpłyną do placówki po wyżej określonym terminie nie będą 

rozpatrywane. 

 

6. Informacje dodatkowe: 

Uprzejmie informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy (można je odbierać 

w terminie miesiąca od opublikowania informacji o wynikach naboru) i zastrzegamy sobie 

prawo odpowiedzi tylko na wybrane ogłoszenia. 

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne przeprowadzone zostaną rozmowy 

w uzgodnionym indywidualnie terminie. 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej 

KPCEN we Włocławku (www.cen.org.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie KPCEN. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 054 231 33 42 w. 30. 

 

Informacja o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych: w miesiącu maju 2016 r. wskaźnik 

zatrudnienia osób niepełnosprawnych w KPCEN we Włocławku wyniósł co najmniej 6%. 

 


