Archiwum Państwowe w Białymstoku
Ogłoszenie o naborze nr 16267 z dnia 05 października 2017 r.
OFERTY DO

WYMIAR ETATU

STANOWISKA

STATUS

1

1

nabór
w toku

16
października
2017

DODATKOWE

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista
do spraw: administrowania sieciami i urządzeniami w budynku
w Dziale Administracyjnym
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

ADRES URZĘDU:

Białystok

Archiwum Państwowe w Białymstoku
ul. Rynek Kościuszki 4
15-426 Białystok

WARUNKI PRACY
- budynek przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową
- stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy - czas pracy przy monitorze powyżej połowy dobowego
czasu pracy, z naturalnym i sztucznym oświetleniem
- nietypowe godziny pracy ( w tym dyżury)

ZAKRES ZADAŃ
Bieżąca eksploatacja i utrzymanie budynku w pełnej sprawności technicznej
Prowadzenie planowych inspekcji, przeglądów instalacji i urzadzeń elektrycznych i niskoprądowych, sieci
informatycznej i sieci klimatyzacji
Wykonywanie konserwacji instalacji elektrycznej, niskokoprądowej i urządzeń technicznych, usuwanie awarii
i usterek urządzeń i instalacji obiektu
Sporządzanie raportów i protokołów zgodnie ze standardami ﬁrmy
Obsługa dźwigów towarowo-osobowych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: wyższe
staż pracy: 1 rok doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
Posiadanie świadectwa kwaliﬁkacyjnego na stanowisku eksploatacji SEP "E"
Znajomość budowy i obsługi instalacji i urządzeń elektrycznych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych,
chłodniczych oraz niskoprądowych
Znajomość podstaw sysytemów SSWiN, KD, CCTV, SSP, BMS
Umiejętność czytania dokumentacji technicznej
Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa
innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa
wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
Wykształcenie: wyższe Specjalność: informatyka, elektryka, automatyka, mechanika, systemy wentylacji,
klimatyzacja i chłodnictwo

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia
zawodowego / stażu pracy
Kopia świadectwa kwaliﬁkacyjnego na stanowisku eksploatacji SEP "E"
Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane
obywatelstwo
W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego
znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia
rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające
obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 16 października 2017 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Archiwum Państwowe w Białymstoku
ul. Rynek Kościuszki 4
15-426 Białystok
- z dopiskiem "Nabór specjalista - DA.110.3.2017"

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w
urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie
http://bialystok.ap.gov.pl/p,92,praca-w-apb
Oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.
Kandydaci zakwaliﬁkowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania związanego z naborem.
Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrzone, decyduje data wpływu do APB.
Złożonych dokumentów nie odsyłamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 743 56 03 wew. 8

Legenda
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z
niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki:
• złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
• spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
• po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Zastępstwo
Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej
nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać
w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.
Nabór otwarty dla cudzoziemców
Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że o stanowisko mogą starać się, poza polskimi obywatelami, również
cudzoziemcy. Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:
• są obywatelami państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów
międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na
terytorium Polski,
• ich znajomość języka polskiego jest potwierdzona jednym z dokumentów wskazanych w rozporządzeniu w
sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające
obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej.

