Warszawa, 03-09-2019

Ogłoszenie w sprawie zatrudnienia na stanowisko:
ekspert- administrator systemu
Informujemy, że w związku z udziałem w realizacji Projektu – „ARCHIWUM DOKUMENTÓW
ELEKTRONICZNYCH”, współfinansowanego ze środków europejskich,

Narodowe Archiwum Cyfrowe w Warszawie poszukuje pracownika na stanowisko:

ekspert- administrator systemu w Oddziale IT
0,5 etatu; telepraca.
Podstawowe zadania to:

•
•
•
•
•
•
•
•

Nadzór nad systemem ADE. Współpraca z pozostałymi oddziałami i administratorami
w związku z realizacją projektu;
Zmiana parametrów działania aplikacji i jej środowiska oraz ich aktualizacja.
Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji systemu. Tworzenie cyklicznych raportów
i prezentacji;
Udział w opracowaniu założeń, specyfikacji wymagań oraz w realizacji projektów
informatycznych;
Realizacja zgłoszeń dotyczących systemu ADE.
Zapewnienie bezpieczeństwa danych cyfrowych przechowywanych w ramach
infrastruktury teleinformatycznej, w celu minimalizacji ryzyka zagrożeń czynników
zewnętrznych i wewnętrznych;
Przygotowanie rozwiązań monitorujących działanie aplikacji i wykorzystania
zasobów;
Proaktywne działanie w celu zapobiegania powstawania awarii systemu;
Analizowanie i usuwanie usterek w systemach informatycznych.

Wymagania:

•
•
•
•
•
•
•
•

Wykształcenie wyższe;
Doświadczenie zawodowe, przynajmniej roczne, w administrowaniu aplikacjami
serwerowymi;.
Bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z utrzymaniem serwerów aplikacji
Java, w tym Tomcat i WildFly;
Znajomość rozwiązań: Liferay Portal 7 CE, Pentaho CE, jBPM, ElasticSearch,
RabbitMQ;
Znajomość rozwiązań związanych z monitoringiem i optymalizacją wydajności
aplikacji;
Znajomość rozwiązań monitoringu (w tym Nagios);
Znajomość systemu wersjonowania Git;
Doświadczenie w tworzeniu procedur i dokumentacji systemów;
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•
•
•

Samodzielność i odpowiedzialność oraz bardzo dobra organizacja pracy własnej;
Chęć nauki nowych rozwiązań i technologii;
Zaangażowanie i inicjatywa w działaniu, nastawienie na poszukiwanie rozwiązań.
Automatyzacja powtarzalnych czynności;
Znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodne poruszanie się w
dokumentacji technicznej.

•

wymagania dodatkowe:
•
•
•
•
•

Znajomość metodyki ITIL;
Doświadczenie w administrowaniu systemami Linux (Debian, Centos);
Znajomość zagadnień dotyczących bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych;
Znajomość rozwiązań CD/CI (Continuous Integration/ Continuous Delivery);
Znajomość narzędzi firmy Atlassian.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
▪
▪
▪

Życiorys /CV i list motywacyjny podpisane własnoręcznie;
Oświadczenia zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie:
https://www.nac.gov.pl/instytucja/praca-w-nac
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie
wykształcenia.

Aplikacje prosimy składać do dnia 13-09-2019,

decyduje data wpływu zgłoszenia do NAC
Dopuszcza się możliwość przesłania kopii wymaganych dokumentów (skany dokumentów przygotowanych
zgodnie z wymogami wynikającymi z ogłoszenia), wskazanych w ogłoszeniu o naborze, za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: sekretariat@nac.gov.pl w terminie do 13.09.2019. Jednocześnie zastrzegamy, że
konieczne jest dowiezienie lub listowne dostarczenie tego samego zestawu oryginalnych dokumentów*, pod
groźbą nieuwzględnienia aplikacji w postępowaniu rekrutacyjnym (nadanie dokumentów powinno nastąpić do
13.09.2019).
* Pisząc o oryginalnych dokumentach mamy na myśli kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
i doświadczenie, a także oryginalnie podpisane wymagane oświadczenia, CV, list motywacyjny.
Oferty można składać osobiście w siedzibie Narodowego Archiwum Cyfrowego; adres: ul. Hankiewicza 1, 02103 Warszawa; pokój 206, (II piętro), w godzinach 8-16.
Oferty proszę opatrzyć dopiskiem na kopercie "P_ADE_8 /2019".
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z kandydatami, którzy spełniają wymagania formalne (drogą
elektroniczną lub telefonicznie).Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po trzech miesiącach od
momentu zakończenia rekrutacji.
Ogłoszenie opublikowane: 03-09-2019
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