
Zespół Szkół Muzycznych poszukuje kandydata do pracy na stanowisko konserwator 

urządzeń audiowizualnych i elektronicznych, informatyk w wymierzę ½ etatu. 

 

Poszukujemy osoby komunikatywnej, lubiącej pracę w zespole, potrafiącej samodzielnie 

i sumiennie wykonywać powierzone zadania, posiadającej umiejętności niezbędne do 

wykonywania czynności zgodnych z zakresem zadań na proponowanym stanowisku. 

Preferowani studenci informatyki. 

 

Poniżej prezentujemy szczegóły dotyczące oferty pracy 

 

Stanowisko:  

konserwator urządzeń audiowizualnych i elektronicznych, informatyk 

Wykształcenie: 

min. średnie 

Forma zatrudnienia:  

umowa o pracę 

Wymiar zatrudnienia : 

 ½ etatu  

Wynagrodzenie: 

Zgodnie z ponadzakładowym układem zbiorowym pracy dla pracowników nie będących 

nauczycielami zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę 

Miasta Toruń 

Czas pracy:  

elastyczne godziny pracy ustalane z przełożonym wg oddzielnego  harmonogramu  

Podporządkowanie służbowe:  

kierownik gospodarczy 

termin rozpoczęcia pracy : 

6 maja 2019r.  

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

 

1. Analizowanie wykorzystania i zapotrzebowania ZSM w zakresie 

oprogramowania wspomagającego pracę poszczególnych komórek. 

2. Sporządzanie corocznych zapotrzebowań na sprzęt audiowizualny, 

informatyczny i oprogramowanie oraz przedstawienie ich Kierownikowi 

gospodarczemu. 

3. Dokonywanie zakupu i wdrażanie nowych systemów informatycznych. 

4. Instalowanie i uruchamianie nowego oprogramowania, oraz aktualizacje 

istniejącego oprogramowania. 

5. Prowadzenie spraw związanych z planowaniem i zakupami sprzętu 

audiowizualnego i komputerów oraz usług. 

6. Prowadzenie wewnętrznej ewidencji sprzętu, licencji i oprogramowania. 

7. Nadzór techniczny nad tablicami interaktywnymi, sprzętem komputerowym i 

oprogramowaniem. 

8. Prowadzenie drobnych napraw i konserwacji serwisowych tablic 

interaktywnych, sprzętu audiowizualnego, komputerowego oraz 

oprogramowania. 

9. Prowadzenie bieżącego instruktażu i pomocy użytkownikom tablic 

interaktywnych, urządzeń biurowych i systemów informatycznych. 



10. Nadzór i weryfikacja procesu tworzenia danych na nośnikach informatycznych. 

11. Nadzór nad procesem wykorzystania zbiorów danych w poszczególnych 

działach. 

12. Pomaganie poszczególnym komórkom w wymianie informacji w formie 

elektronicznej pomiędzy TCUW, UM, CEA, MKiDN i innych. 

13. Tworzenie i rozwijanie serwisu internetowego strony szkolnej oraz Facebook. 

Aktualizowanie na bieżąco zawartości strony. Umieszczanie informacji 

zleconych przez Dyrektora szkoły. 

14. Prowadzenie spraw związanych z uzyskiwaniem i aktualizacją oraz 

przedłużeniem certyfikatów podpisu elektronicznego. 

15. Wdrażanie, aktualizowanie systemów kadrowopłacowych, bibliotecznych, 

ewidencyjnych i innych 

16. Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w szkole. 

17. Obsługa imprez organizowanych przez ZSM /popisy, koncerty, konkursy/ - ich 

nagrywanie. 

18. Drukowanie dyplomów na potrzeby szkolne. 

19. Informatyk wykonuje czynności administratora sieci komputerowych oraz inne 

czynności związane bezpośrednio z pracą zawodową, nie objęte niniejszym 

zakresem czynności, a zlecone przez przełożonego. 

Termin składania aplikacji: 

Na CV kandydatów opatrzone klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych 

oczekujemy do 15 kwietnia 2019r. do godz. 15.00 

 

Sposób dostarczania dokumentów rekrutacyjnych: 

Pocztą tradycyjną pod adres: 

Zespół Szkół Muzycznych 

im. Karola Szymanowskiego 

Szosa Chełmińska 224/226 

87-100 Toruń 

Pocztą elektroniczną pod adres: praca@zsm.torun.pl 

CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 

12 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane 

osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. 

Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Osoby zainteresowane udziałem w 

kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV klauzuli o 

treści: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zespół Szkół 

Muzycznych im. Karola Szymanowskiego Szosa Chełmińska 224/226 87-100 Toruń 

zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji.” 

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych 

osobowych umieszczoną na: 

https://zsm.torun.pl/praca/ 

mailto:praca@zsm.torun.pl

