Rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu ogłasza nabór na stanowisko:
Specjalista IT
Miejsce wykonywania pracy: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu – Dział IT
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, pełen etat

Wymagania wstępne dla kandydata do pracy:
Umiejętność instalacji i konfiguracji systemów Windows; Mac OS
Znajomość środowiska MS Office (zarówno, na platformie Windows, jak i Mac OS)
Wiedza dot. usług sieciowych; sieci komputerowych
Znajomość usług katalogowych Active Directory
Umiejętność konfiguracji UTM Fortigate
Znajomość systemów e-dziekanat
Umiejętność programowania, pisania skryptów dla środowiska Windows (PowerShell;
C++)
Znajomość środowiska django, tworzenie szablonów w tym środowisku
Znajomość w zakresie podstawowym (komunikatywnym) języka angielskiego;
Kandydat powinien wykazywać się samodzielnością i systematycznością oraz
punktualnością.
Wymagane dokumenty:




Podanie o pracę
Curriculum Vitae
Kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli lub klauzul.
Klauzula obligatoryjna:
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016) wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy (CV) dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko,
prowadzonego przez Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu z siedzibą: Al. Marcinkowskiego 29,
61–745 Poznań.
Klauzula nieobligatoryjna:
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016) wyrażam również zgodę na
przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych
rekrutacji.

Dokumenty z dopiskiem "Oferta zatrudnienia" należy przesłać pocztą lub składać osobiście
w Dziale Kadr i Płac Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 29, pok.
216 w godz. 9.00 do 15.00 lub przesłać drogą elektroniczną na adres:
barbara.szultka@uap.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 października 2019 r.
godz. 15.00. Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu zastrzega sobie możliwość zaproszenia na
rozmowę kwalifikacyjną jedynie wybranych kandydatów bez informowania o tym
pozostałych oraz prawo do powiadomienia o końcowym wyniku rekrutacji jedynie wybranego
kandydata.
Decyzja w sprawie zatrudnienia kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu
Artystycznego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadnienia.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1
z dnia 4 maja 2016 r.) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
z siedzibą: Al. Marcinkowskiego 29, 61–745 Poznań.
2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego
prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za
pośrednictwem adresu e-mail: iod@uap.edu.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na
stanowisko wskazane w ogłoszeniu oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub
obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji.
W tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o nasz prawnie
uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami
w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora.
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko
wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 60 dni od momentu publikacji ogłoszenia,
a gdy wyraził/a Pan/Pani zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż
180 dni od momentu publikacji ogłoszenia. Ponadto Pani/Pana dane osobowe możemy
przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi
z procesem rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 180 dni od momentu publikacji ogłoszenia.
6. 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. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

8. Podanie Przez Panią/Pana jest dobrowolne jednakże niezbędne do realizacji celu
określonego w pkt 5. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości
rozpatrzenia zgłoszonej przez Panią/Pana kandydatury na wskazane w ogłoszeniu
stanowisko.
9. Pani/Pana dane osobowe zawarte w CV nie będą przekazywane poza Europejski Obszar
Gospodarczy oraz nie będą poddawane zautomatyzowanemu procesowi profilowania.

