
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY 
W BIAŁYMSTOKU 
ul. H. Sienkiewicza 84 

15-950 Białystok 
Tel. (085) 678 40 00 
fax (085) 678 40 01 

AG.SO. 1112/8/18 

Ogłoszenie 

o konkursie na staż urzędniczy i docelowo na stanowisko informatyka 

w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym 

w Białymstoku 

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku ogłasza w 

drodze konkursu nabór kandydatów na staż urzędniczy i docelowo na stanowisko 

informatyka w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku, 

ul. Sienkiewicza 84. 

I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku informatyka: 

1. zarządzanie infrastrukturą IT, 

2. instalacja, konfiguracja oprogramowania systemów operacyjnych, 

3. bieżąca administracja systemami teleinformatycznymi (WAN ,LAN, Intranet), 

4. wspieranie techniczne użytkowników, 

5. bieżący serwis sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych. 

II. Wymagania niezbędne dotyczące osób przystępujących do konkursu: 

1. wykształcenie wyższe, 

2. pełna zdolność do czynności prawnych, 

3. niekaralność, 

4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku informatyka. 

III. Wymagania dodatkowe: 

1. znajomość topologii sieci LAN, protokołów TCP/IP, w tym konfiguracja 

urządzeń sieciowych, 

2. znajomość środowiska Unix, Win (w tym Serwer), środowisk wirtualnych, 
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3. znajomość programowania, pisania skryptów, 

4. znajomość środowiska baz danych (MySQL), 

5. znajomość pakietów biurowych Office, 

6. znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym z korzystania 

dokumentacji technicznej, 

7. zdolność analitycznego myślenia, kreatywność i samodzielność. 

Dodatkowo preferowane będzie: 

- doświadczenie w zakresie projektowania, wdrażania lub administrowania 

systemem EZD PUW, 

znajomość programów kadrowo-płacowych, płatnika oraz bankowych. 

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

1. własnoręcznie podpisane CV, 

2. list motywacyjny, 

3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 

4. kserokopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe, 

5. oświadczenie kandydata: 

- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, 

- niekaralności, 

- posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku 

informatyka, 

6. zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania 

konkursowego, 

7. inne kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe osiągnięcia i 

kwalifikacje. 

V. Konkurs składa się z trzech etapów: 

1. I etap - wstępna selekcja zgłoszeń kandydatów pod względem formalnym, 

2. II etap - praktyczny sprawdzian umiejętności, 

3. III etap - rozmowa kwalifikacyjna. 



Dokumenty (z podaniem oznaczenia konkursu) należy przesłać w terminie do 

14 września 2018 r. na adres: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, 15-

950 Białystok, ul. Sienkiewicza 84 lub złożyć bezpośrednio w biurze podawczym tut. 

Sądu w godzinach urzędowania tj. 7.30 - 15.30. 

VI. Informacje dodatkowe 

W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową za datę ich złożenia uważa 

się datę stempla pocztowego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

Zawiadomienia kandydatów o zakwalifikowaniu do kolejnych etapów konkursu 

dokonane będą poprzez umieszczenie listy zakwalifikowanych kandydatów oraz 

informacji o terminie i miejscu przeprowadzenia na stronie internetowej WSA w 

Białymstoku - www.bialvstok.wsa.qov.pl w zakładce oferty pracy - co najmniej na 7 

dni przed ich rozpoczęciem. 

Kandydaci, którzy nie zostaną zatrudnieni mogą odebrać złożone przez siebie 

dokumenty w ciągu 14 dni od zakończenia konkursu w pokoju 232. Po upływie tego 

terminu oferty zostaną zniszczone. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (85) 67 84 041, (85) 67 84 

066. 

http://www.bialvstok.wsa.qov.pl

