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Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 
40-037 Katowice, ul. Ligonia 46 

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze   
w Departamencie Cyfryzacji i Informatyki 

Ze swojej strony oferujemy:  

 stabilne warunki zatrudnienia w jednostce samorządu terytorialnego;  

 możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w ramach szkoleń, studiów 

podyplomowych oraz kursów językowych; 

 karta multisport – do nabycia na preferencyjnych warunkach; 

 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – między innymi świadczenia świąteczne                   

oraz dofinansowanie do wypoczynku – tzw. „wczasy pod gruszą”; 

 pakiet ubezpieczeniowy – do nabycia na preferencyjnych warunkach; 

 elastyczny czas pracy – możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy godziną 6:30 a 8:30; 

 dogodna lokalizacja – centrum miasta.  

Zadania, jakie na Ciebie czekają: 

 administracja serwerami Active Directory oraz serwerem plików m.in.: zakładanie 

użytkowników, grup, zarządzanie dostępami do zasobów sieciowych, dystrybucja 

oprogramowania itp.; 

 wykonywanie napraw w zakresie infrastruktury sieciowej Urzędu; 

 świadczenie pomocy dla pracowników w zakresie problemów informatycznych; 

 monitorowanie rynku usług informatycznych pod kątem użyteczności dla potrzeb Urzędu; 

 opieka nad komputerami Urzędu; 

 wykonywanie napraw w zakresie sprzętu i oprogramowania (serwisant sprzętu 

komputerowego); 

 prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i licencji. 

Profil kandydata:  

Wymagania niezbędne: 

wykształcenie: 

 co najmniej średnie; 

preferowane kierunki kształcenia: informatyka lub pokrewne; 

staż pracy:  

 niewymagany; 

Departament Cyfryzacji i Informatyki 

Referat obsługi technicznej i serwisu 

Nr ewidencyjny naboru: CI/04/22 

Data publikacji ogłoszenia: 28 lipca 2022 roku 

Termin składania dokumentów: 29 sierpnia 2022 roku 

1 etat – pełen wymiar czasu pracy 

Stanowisko: urzędnicze 
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znajomość przepisów i ustaw: 

 o samorządzie województwa; 

 o pracownikach samorządowych; 

znajomość obsługi komputera (w tym MS Office): 

 bardzo dobra znajomość obsługi komputera, systemów operacyjnych Microsoft Windows, 

pakietów biurowych Microsoft Office oraz platformy Microsoft 365;  

predyspozycje i kompetencje miękkie: 

 dokładność 

 komunikatywność; 

 obowiązkowość; 

 samodzielność; 

 systematyczność; 

oświadczenia: 

 posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii 

Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów 

międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo  

do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

 posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw 

publicznych; 

 oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo 

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

 

Wymagania dodatkowe: 

 dobra organizacja pracy własnej; 

 umiejętność logicznego formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych; 

 umiejętność analitycznego myślenia; 

 odporność na stres;  

 umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych; 

 

Warunki pracy:  

Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych  

i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie 

pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych, 

zapewniają to podjazdy dla niepełnosprawnych, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości.  

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.  

!  Składanie dokumentów aplikacyjnych: 

Kandydat jest zobowiązany do złożenia wyłącznie dokumentów wymaganych w treści ogłoszenia 

o naborze. 

Forma składania dokumentów aplikacyjnych:  

 osobiście w zamkniętej kopercie w Kancelarii Ogólnej Urzędu (pokój nr 164); 

 elektronicznie – w formie czytelnych skanów/ zdjęć na adres e-mail: rekrutacja@slaskie.pl 

(w przypadku braku odpowiedzi zwrotnej z Urzędu w postaci maila z potwierdzeniem 

wpływu dokumentów aplikacyjnych do końca kolejnego dnia roboczego, prosimy  

o kontakt); 

mailto:rekrutacja@slaskie.pl
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 za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera (na adres: Urząd Marszałkowski 

Województwa Śląskiego 40-037 Katowice ul. Ligonia 46); 

 poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą; 

 

z podanym dopiskiem/ tytułem e-maila: „CI/04/22 – Nabór do Departamentu Cyfryzacji  

i Informatyki”  

 

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w nieprzekraczającym terminie do dnia: 29.08.2022 r. 

(decyduje data wpływu do Urzędu). 

 

! Wymagane dokumenty:  

1. Kwestionariusz osobowy – podpisany własnoręcznie lub podpisem elektronicznym  

(e-podpis); 

2. Kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie średnie: 

 potwierdzeniem wykształcenia średniego jest kopia świadectwa ukończenia szkoły 

średniej;  

3. W przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna i zamierza skorzystać  

z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych  

- kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność; 

4. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw 

publicznych (oświadczenie znajduje się w kwestionariuszu); 

5. Oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo 

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (oświadczenie 

znajduje się w kwestionariuszu). 

 

 Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi – Referat ds. rekrutacji i adaptacji 

pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego będzie informował 

(telefonicznie lub drogą elektroniczną)  o poszczególnych etapach i czynnościach naboru 

wyłącznie kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu. 

 Dokumenty aplikacyjne składane drogą elektroniczną (e-mail) należy przesłać na adres 

poczty elektronicznej rekrutacja@slaskie.pl, uwzględniając numer ewidencyjny naboru  

w tytule wiadomości. 

 Elektroniczne składanie dokumentów zobowiązuje kandydata do przesłania 

kwestionariusza podpisanego własnoręcznie lub podpisem elektronicznym (e-podpis)  

oraz wszystkich innych wymaganych w ogłoszeniu dokumentów w formie czytelnych 

skanów lub zdjęć. Osoba wybrana do zatrudnienia zobowiązana będzie do dostarczenia 

oryginału złożonych elektronicznie dokumentów. 

 Dokumenty aplikacyjne wysłane na inny niż wskazany w ogłoszeniu adres e-mail,  

bez wskazania tytułu wiadomości lub podanym w tytule niepoprawnym numerem 

ewidencyjnym naboru nie będą rozpatrywane. 

 Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego  

po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania dokumentów aplikacyjnych 

za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera, za termin uznaje się datę faktycznego 

wpływu kompletnych dokumentów aplikacyjnych do Urzędu.  

 Kandydaci spełniający wymagania formalne będą informowani indywidualnie o terminie i 

formie rozmowy kwalifikacyjnej oraz/lub testu merytorycznego.  

 Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego / bip.slaskie.pl / oraz na tablicy informacyjnej 

w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Katowice, ul. Ligonia 46, 

niezwłocznie po przeprowadzonym i zakończonym naborze.  

 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego udostępnia dokumenty aplikacyjne  

do odbioru własnego przez kandydatów w terminie: 

mailto:rekrutacja@slaskie.pl
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 Do 3 miesięcy od daty wyboru kandydata do zatrudnienia w danym naborze  

w przypadku dokumentów zakwalifikowanych osób nie wybranych do zatrudnienia. 

Dokumenty nieodebrane podlegają komisyjnemu zniszczeniu, natomiast 

dokumenty przesłane drogą elektroniczną podlegają komisyjnemu usunięciu  

z narzędzi teleinformatycznych wykorzystywanych na potrzeby danego naboru. 

 Do 1 miesiąca od daty wyboru kandydata do zatrudnienia w danym naborze  

w przypadku dokumentów niezakwalifikowanych osób.  Dokumenty nieodebrane 

podlegają komisyjnemu zniszczeniu natomiast dokumenty przesłane drogą 

elektroniczną podlegają komisyjnemu usunięciu z narzędzi teleinformatycznych 

wykorzystywanych na potrzeby danego naboru. 

Inne informacje:  

Do pobrania na stronie BIP:  

 Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska 

urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego - załącznik nr 1; 

 Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie na wolnym stanowisku 

urzędniczym - załącznik nr 2; 

 Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie na wolnym kierowniczym  

stanowisku urzędniczym - załącznik nr 3. 

Dokumenty te dostępne są również w Referacie ds. rekrutacji i adaptacji pracowników 

Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi pod adresem: Urząd Marszałkowski  

Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice ul. Ligonia 46 (pokój nr 363, 364). 

Informacja Administratora danych – pracodawcy, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

dostępna w osobnym załączniku. 

 


