
Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny 

poszukuje osoby na stanowisko 

 

kierownika Działu Informatycznego 

 

Region : Warszawa 

 

Obowiązki Pracownika:  

 

• Administracja siecią komputerową FINA, urządzeniami aktywnymi (przełączniki, firewall, 

WiFi), 

• Administracja urządzeniami serwerowymi (serwery LAN, serwery poczty elektronicznej, 

systemy przechowywania danych), 

• Administracja systemem backupu danych, opracowanie polityki backupu, nadzór nad 

działaniem systemu zabezpieczenia danych, 

• Administracja serwerów oprogramowania kadrowego oraz księgowego, 

• Kierowanie tworzeniem, aktualizacją i wdrażaniem założeń Polityki Bezpieczeństwa 

informatycznego w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa posiadanym systemom i danym, 

• Kierowanie tworzeniem i aktualizacją dokumentacji systemów informatycznych, 

• Monitorowanie zagrożeń w obszarze IT, 

• Przygotowywanie analiz i sprawozdań w zakresie IT, 

• Wsparcie pracowników Instytutu w wyborze optymalnych rozwiązań informatycznych, 

edukacja informatyczna pracowników, pomoc w doborze szkoleń IT, 

• Popularyzacja działań Instytutu poprzez wystąpienia, prezentacje i szkolenia dotyczące 

problematyki IT, 

• Kierowanie zakupem sprzętu i usług w zakresie infrastruktury informatycznej instytutu, 

• Kierowanie zakupem usług telekomunikacyjnych, telefonii, 

• Nadzór nad ewidencją i wykorzystaniem sprzętu oraz oprogramowania z uwzględnieniem 

zasad licencjonowania, 

• Nadzór nad budżetem działu informatycznego, 

• Zgłaszanie kosztów w systemie kosztowym FINA, 

• Nadzór nad przestrzeganiem polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych, 

• Przygotowywanie okresowych sprawozdań oraz raportów zgodnie z poleceniem Dyrekcji, 

• Ścisła współpraca z innymi działami merytorycznymi FINA, 

• Realizacja innych zadań zleconych przez Dyrekcję, wynikających z potrzeb i posiadanych 

kwalifikacji. 

 

 

Wymagania: 

• Wykształcenie wyższe, preferowane informatyczne lub techniczne, 

• Wymagane przynajmniej 3-letnie doświadczenie związane z zarządzaniem zespołem 



realizującym działania z ww. obszaru, 

• Wymagane posiadanie kompetencji managerskich z doświadczeniem, 

• Dobra znajomość systemów komputerowych i aplikacji klienckich: Active Directory, 

Exchange WSUS, Windows Server 2008-2016, Windows 7-10, Office, 

• Znajomość zagadnień sieci komputerowych, 

• Znajomość j. angielskiego na poziomie komunikatywnym oraz umożliwiającym czytanie 

dokumentacji technicznej, 

• Wysoka kultura techniczna, 

• Bardzo dobra komunikatywność, 

• Umiejętności w zakresie samodzielnej administracji, konfiguracji i wdrażania 

oprogramowania, 

• Bardzo dobra organizacja pracy oraz umiejętność pracy pod presją czasu 

• Umiejętność pracy w zespole 

 

Dodatkowe pożądane umiejętności: 

 

• znajomość oprogramowania Sage Symfonia 

• znajomość oprogramowania antywirusowego Symantec, ESET, Kaspersky 

• znajomość oprogramowania macierzy dyskowych oraz bibliotek taśmowych 

• znajomość aplikacji internetowych (CMS) 

 

 

Oferujemy:  

• umowę o pracę w nowoczesnej instytucji kultury, 
• pracę w zaangażowanym zespole, 
• możliwość rozwoju zawodowego, 
• grupowe ubezpieczenie na życie, 
• dodatkową opiekę medyczną, 
• karnety sportowe. 

 
 
 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji zawierającej list motywacyjny i CV z 

dopiskiem „Kierownik działu informatycznego” na adres: rekrutacja@fina.gov.pl najpóźniej 

do 3.03.2023 r. Informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi 

kandydatami oraz do zakończenia rekrutacji w dowolnym terminie.  

 

W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:  
 



Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym 

dokumencie do realizacji obecnego i przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez 

Filmotekę Narodową-Instytut Audiowizualny, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o 

ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

 

 


