Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Administrator Systemów Informatycznych w zakresie nadzoru
nad siecią i domeną MS Windows
Zakres obowiązków:
 Zarządzanie infrastrukturą domeny MS Microsoft;
 Wdrażanie nowych usług i funkcjonalności MS Windows;
 Automatyzowanie i skracanie powtarzalnych czynności;
 Opiniowanie

architektury

rozwiązań

MS

Microsoft

wykorzystywanych

w organizacji;
 Tworzenie i utrzymywanie procedur Disaster Recovery oraz ciągłości działania
systemów;
 Monitorowanie i raportowanie stanu bezpieczeństwa sieci i domeny MS
Windows;
 Współpraca z Wykonawcami w zakresie cyberbezpieczeństwa;
 Sporządzanie i aktualizacja dokumentacji technicznej utrzymywanych i
tworzonych systemów.
Wymagania:
 Samodzielne, pomysłowe, sumienne nastawione na kreatywne/nieszablonowe
rozwiązywanie problemów oraz posiadanie doświadczenia w jednym lub wielu
z poniższych obszarów:
 Posiadanie praktycznego doświadczenia w rozwijaniu, utrzymywaniu,
wdrażaniu usług Windows Server 2016/2019, Active Directory;
 Znajomość technologii PKI, DNS, DHCP, Failover cluster, IIS, RDS, DSF;
 Znajomość i doświadczenie we wdrażaniu i utrzymywaniu usług Office 365;
 Znajomość platformy Azure;
 Znajomość TCP/IP, LDAP, Kerberos;
 Znajomość zagadnień wirtualizacji systemów: Hyper-V, Vmware;
 Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 Posiadanie doświadczenia lub pasja obszarem bezpieczeństwa IT;
 Mile widziane certyfikaty potwierdzające posiadane kompetencje.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:
 Życiorysu (CV);
 Listu motywacyjnego;
 Kopii dyplomów, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających
posiadane kwalifikacje;
 Podpisanego oświadczenia:
„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
aktualnej i przyszłych rekrutacji”
Ww. dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną na adres: kadry@gcm.pl
Telefon kontaktowy: (32) 359 – 85-56
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych jest Górnośląskie Centrum Medyczne
im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
(dalej „GCM”),
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@gcm.pl,
3) Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i
przyszłych rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz
Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych
rekrutacji,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

6) ma Pan/ Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, posiadanie
danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa,
a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

