
 

   
  
   
 
 

                Zasady przeprowadzenia naboru – nr ref. 9/DI/i-st.i/2020 

 

1. Nabór na stanowisko inspektor/starszy inspektor w Departamencie Informatyki  nr ref. 9/DI/i-st.i/2020 dzieli  
się na 2 etapy. 
 

2. Opis poszczególnych etapów naboru: 
 
Etap I – Weryfikacja formalna 
 
Na podstawie analizy ofert kandydatów Wydział Kadr i Płac (WP) wyłania osoby spełniające wymagania formalne określone 
w ogłoszeniu o naborze. 
Po zrealizowaniu I etapu naboru WP sporządza listę kandydatów: 

 spełniających wymagania formalne, 

 niespełniających wymagań formalnych.  
 

Do kolejnego etapu przechodzą wszyscy kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu  
o naborze. 
 
 
Etap II– Rozmowa kwalifikacyjna   

 

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem trwa ok. 30 minut. 

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej badaniu podlega: 

 Znajomość aplikacji biurowych Microsoft Office 

 Znajomość aplikacji systemów operacyjnych klasy Linux, Windows, Android, iOS  

 Znajomość zagadnień i umiejętność konfiguracji w powyższych rodzinach systemów operacyjnych :sieci, wifi , druku 

sieciowego, podłączenia rzutnika /sprzętu audio, itp. 

 Podstawowa wiedza o urządzeniach audio np. jak podłączyć głośniki, wzmacniacz, mikrofon  

 Umiejętność obsługi systemów klasy ITSM 

 Znajomość sprzętu komputerowego (komputery, PC, laptopy, smartfony, tablety, drukarki, itp.) 

 Umiejętność przygotowania video konferencji (Teams, Zoom, Skype, Webex) 

 Znajomość obsługi sprzętu biurowego  

 

 Umiejętności: 

 komunikatywność  

 rzetelność 

 otwartość 

 dynamika w działaniu  

 zaangażowanie w pracę  

 sumienność w wykonywaniu zadań  

 wysoka kultura osobista  

 punktualność 

 organizacja pracy własnej 

 



 

Członkowie komisji oceniają posiadanie przez kandydata poszczególnych niezbędnych kompetencji według przyjętej 

punktacji: 

 

Badanie znajomości aplikacji biurowych Microsoft Office, znajomości aplikacji systemów operacyjnych klasy Linux, 

Windows, Android, iOS, umiejętność obsługi systemów klasy ITSM  -  punktacja: 0-10. Maksymalna możliwa liczba punktów 

otrzymanych przez kandydata wynosi 40 pkt. (10 pkt. x 4  członków komisji kwalifikacyjnej). Próg zaliczenia: 20 pkt. 

 

Badanie znajomości zagadnień i umiejętność konfiguracji systemów operacyjnych sieci, wifi, druku sieciowego, podłączenia 

rzutnika/sprzętu audio, umiejętność przygotowania video konferencji : punktacja 0-10. Maksymalna możliwa liczba 

punktów otrzymanych przez kandydata wynosi 40 pkt. (10 pkt. x 4  członków komisji kwalifikacyjnej). Próg zaliczenia: 20 

pkt. 

 

Badanie znajomości sprzętu komputerowego, obsługi sprzętu biurowego: punktacja 0-10. Maksymalna możliwa liczba 

punktów otrzymanych przez kandydata wynosi 40 pkt. (10 pkt. x 4  członków komisji kwalifikacyjnej). Próg zaliczenia: 20 

pkt. 

 

Badanie kompetencji miękkich: – punktacja: 0-3. Maksymalna możliwa liczba punktów otrzymanych przez kandydata  

w ramach każdej grupy kompetencji miękkiej wynosi 12 pkt. (3 pkt. x 4  członków komisji kwalifikacyjnej). Próg zaliczenia: 

8 pkt. 

 

 

 

 

 

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykorzystywany jest wywiad kompetencyjny oraz wywiad zawodowy. 

 

 

 

 

 


