Nr ogłoszenia: CIRF.BK.110.1.2019.VAF.1
Radom, 08 / 01 / 2019 r.
Centrum Informatyki Resortu Finansów
Poszukuje kandydata do pracy w Wydziale Telekomunikacji
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Radom, Warszawa lub wybrana przez kandydata jednostka Krajowej
Administracji Skarbowej
Główne zadania:










administracja urządzeniami sieciowymi w celu utrzymania ich ciągłości działania oraz
dostosowania infrastruktury sieciowej do zmieniających się potrzeb użytkowników
i eksploatowanych systemów informatycznych,
administracja adresacją sieciową stosowaną w sieciach LAN zarządzanych przez Centrum
Informatyki Resortu Finansów oraz kreowanie podsieci i ustalanie reguł
komunikacji pomiędzy podsieciami w celu zachowania unikalności i spójności adresacji
oraz wymaganej względami bezpieczeństwa separacji podsieci użytkowników i systemów
informatycznych,
współpraca z serwisami firm zewnętrznych w celu utrzymania w pełnej sprawności lokalnej
sieci teleinformatycznej oraz świadczonych za jej pośrednictwem usług,
nadzorowanie prawidłowej realizacji umów serwisowych i utrzymanie ciągłości wsparcia
technicznego dla infrastruktury sieciowej,
uczestnictwo w projektach informatycznych w zakresie wdrożeń systemów oraz usług
świadczonych za pośrednictwem lokalnej sieci komputerowej,
uczestnictwo w uruchamianiu i realizacji postępowań o zamówienie publiczne w celu
wyłonienia dostawcy sprzętu i oprogramowania dla sieci LAN,
zapewnianie wysokich standardów oferowanych usług.

Minimalne wymagania:








wykształcenie średnie,
co najmniej 1 rok doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku,
wiedza i doświadczenie z zakresu administracji sieciami LAN opartymi
o urządzenia firmy Cisco,
znajomość budowy, konfiguracji i zarządzania urządzeniami sieciowymi warstwy 2 i 3
ISO/OSI,
znajomość zagadnień występujących w rozbudowanych, przełączalnych sieciach LAN
opartych o protokoły Ethernet i TCP/IP,
znajomość problematyki bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych,
znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym korzystanie z dokumentacji.

Profil idealnego kandydata:














wykształcenie wyższe o profilu informatycznym lub technicznym,
znajomość technologii aplikacyjnych i sieciowych wykorzystywanych w sieciach
WAN i Internet,
znajomość oraz umiejętność administracji urządzeniami Cisco serii 4500, 6500,
podstawowa znajomość modułów serwisowych przełączników Cisco Catalyst 6500
(IPS, ACE),
podstawowa znajomość zagadnień związanych z load balancing’iem opartym na urządzeniach
Big IP F5,
znajomość prawa zamówień publicznych, ust. o finansach publicznych oraz przepisów
związanych z ochroną danych i informacji,
znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
umiejętność dobrej organizacji pracy własnej,
umiejętność pracy w zespole,
umiejętność analitycznego myślenia,
komunikatywność,
umiejętność pracy pod presją czasu,
kreatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia (wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie
podpisać):

1.
2.
3.

Curriculum Vitae
List motywacyjny
Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodne
z załączonym wzorem.

Zatrudniona osoba zostanie poddana postępowaniu sprawdzającemu zgodnie z ustawą z dnia
5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2018 poz. 412 tekst jednolity).
Termin składania dokumentów: 22 stycznia 2019 r.
Miejsce składania dokumentów: wersja elektroniczna: rekrutacja@mf.gov.pl
W tytule wiadomości proszę wpisać „CIRF.BK.110.1.2019.VAF.1”
Po dokonaniu analizy złożonych ofert, wybrani kandydaci spełniający wymagania zostaną
poinformowani w indywidualnym trybie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty kandydatów do pracy spełniających wymagania są przechowywane przez okres 3 miesięcy od
zakończenia rekrutacji, natomiast oferty kandydatów do pracy niespełniających wymagań są
przechowywane przez okres 1 miesiąca. Po tym czasie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie
są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy.
Prosimy o kierowanie ofert na konkretne ogłoszenie o pracę. Nie gromadzimy CV na poczet
przyszłych procesów rekrutacyjnych.

