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              Kraków, 2018-05-16 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy  
1.  Nazwa stanowiska pracy: Informatyk – specjalista systemów bezpieczeństwa 

2.  Niezbędne wymagania w zakresie kwalifikacji i umiejętności:  

a) wykształcenie średnie lub wyższe techniczne z zakresu elektroniki, automatyki lub pokrewne 

b) doświadczenie w pracy związanej z serwisem systemów monitoringu wizyjnego, SSWiN, kontroli 

dostępu na sprzęcie/systemach wskazanych w pkt f. - 2 lata,  

c) podstawy konfiguracji  sieci  LAN,   

d) język angielski – poziom B1, 

e) umiejętność doboru sprzętu, instalacji, konfiguracji, serwisowania obsługiwanych systemów, 

f) znajomość sprzętu: 

a. CCTV: Rejestratory serii DIVAR IP BOSCH, Kamery IP stałopozycyjne BOSCH, Rejestratory                           

i kamery analogowe, 

b. SSWiN: BOSCH MAP 5000, Satel – seria Integra 

c. KD: BOSCH AMC Wiegand 

d. BMS: Platforma BIS BOSCH 

e. VoIP: Slican IPL- 256 

f. RFID: Motorola.   

3.  Dodatkowe wymagania:  

a) pożądane certyfikaty: Bosch Security Academy – Map 5000, Bosch Security Academy – CCTV IP, 

Bosch Security Academy – SKD,  

b) oczekiwane  kompetencje  osobiste  i  społeczne:  umiejętność  myślenia  analitycznego,  orientacja  

na klienta, umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, komunikatywność.   

4.  Ogólny zakres obowiązków:   

a) zarządzanie systemami (dobór sprzętu, instalacja, konfiguracja, serwisowanie) systemów SSWiN, 

KD, monitoringu przemysłowego, VOIP, RFID, montaż i serwis czytników RCP, wsparcie IT; 

b) Utrzymywanie aktualnych planów zawierających umiejscowienie urządzenia (czujnika, kamery, 

kontrolera, centralki), adresację ip (w przypadku urządzeń ip); 

c) Przechowywanie haseł administracyjnych do systemów  bezpieczeństwa i kopii zapasowych 

(konfiguracji) systemów  

d) Miesięczne przeglądy systemów, czyszczenie i regulacja kamer, sprawdzenie logów systemów oraz 

ew. uwagi i szkolenia dotyczące eksploatacji, bieżące sprawdzanie stanu systemów, 

e) Zarządzanie użytkownikami (listy osób, kody pomieszczeń, dostęp za pomocą kart magnetycznych); 

f) Przeglądanie na wniosek poszkodowanych zapisów monitoringu przemysłowego, logów SSWiN, 

KD: (czas reakcji - max 24 h). 

g) Obsługa techniczna systemu RFID, okresowe testy systemu, testy bezpieczeństwa, zgłaszanie                        

i sprawdzanie okresowych przeglądów i napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych systemu, 

szkolenia użytkowników w zakresie wprowadzania etykiet do systemu i inwentaryzacji obiektów, 

przeglądanie logów systemu i reagowanie na incydenty, przechowywanie etykiet RFID. 

h) VOIP - montaż/diag. tel., zarządzanie centralą tel. 

i) RCP: montaż/demontaż, podst. obsługa czytników, testy. 

5.  Warunki zatrudnienia:  

a) wymiar  etatu -  0,75,  

b) rodzaj umowy – początkowo na okres próbny, docelowo na czas nieokreślony,  

c) przewidywany  termin  zatrudnienia - możliwie jak najwcześniej;  

6.  Wymagane dokumenty : (list motywacyjny, CV, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie                 

i staż pracy,  kopie zaświadczeń o ukończonych kursach lub szkoleniach, jeśli są konieczne do potwierdzenia 

posiadanych kwalifikacji lub nabytych umiejętności należy  składać  na  Dzienniku  Podawczym  (pl. 

Matejki 13) lub pocztą albo na adres e-mail praca@asp.krakow.pl)  z dopiskiem: "oferta w naborze na 

stanowisko informatyka" do dnia 08.06.2018r.   

Prosimy  o  dołączenie  podpisanej  klauzuli  „Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  

osobowych zawartych  w  ofercie  pracy  dla  potrzeb  niezbędnych  do  realizacji  procesu  rekrutacji  

zgodnie  z  ustawą z 29.08.1997r.  o ochronie danych osobowych.  

Akademia  Sztuk  Pięknych  im.  Jana  Matejki  w  Krakowie  zastrzega  sobie  prawo  do  powiadomienia o 

zakwalifikowaniu do dalszych etapów naboru jedynie wybranych kandydatów, a także do niewyłonienia 

kandydatury do zatrudnienia.  


