
 

Nadmorskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. zatrudni pracownika na stanowisko: 

Administrator Infrastruktury IT 

Zakres obowiązków: 

• utrzymanie i zarządzanie firmową siecią komputerową oraz serwerami opartymi na 

systemie Windows, Linux 

• zarządzanie kontami użytkowników i komputerów w Active Directory 
• monitoring stanu i wydajności sieci teleinformatycznej i serwerów 

• podejmowanie reakcji serwisowej na wykryte nieprawidłowości w sieci 

• zapewnienie prawidłowej eksploatacji użytkowanego sprzętu teleinformatycznego 

• współpraca z dostawcami sprzętu i oprogramowania 

• wspieranie pozostałych pracowników działu 

• tworzenie dokumentacji technicznej 

Wymagania: 

• wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne 

• doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku min. 2 lata 

• umiejętność konfiguracji i zarządzania urządzeniami sieciowymi: przełączniki Cisco oraz 
kontrolery Wifi Cisco WLC, routery Mikrotik , NAS QNAP 

• doświadczenie w administracji urządzeniami firewall Fortigate (wraz z zarządzaniem EMS i 

raportowaniem FortiAnalyzer) 

• dobra znajomość systemów MS Windows oraz Linux w szczególności Debian 

• dobra znajomość środowiska wirtualizacyjnego Proxmox oraz Proxmox Backup Server 

• umiejętność instalacji i konfiguracji systemów serwerowych 
• podstawowa znajomość bazy danych MSSQL 

• wiedza na temat sieci komputerowych oraz protokołów TCP/IP, HTTP, SMTP, IMAP 

• znajomość zagadnień IT Security 

• znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym zrozumienie dokumentacji 

technicznej 

• duża samodzielność i umiejętność organizacji własnej pracy oraz terminowość i 
odpowiedzialność przy realizacji zadań 

• prawo jazdy kat. B 

• umiejętność pracy w zespole 

CV i dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności zawodowe prosimy kierować 
na adres mailowy: ncm@ncm.com.pl. 
Zastrzegamy możliwość nie odpowiadania na przesłane oferty. 

W przypadku zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji (przez 
okres nie dłuższy niż 2 lata od momentu wyrażenia zgody), prosimy o zamieszczenie w CV 
następującego oświadczenia: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Nadmorskie Centrum Medyczne Sp. z o.o., 
z siedzibą 80-457 Gdańsk, ul. Majewskich 26, dla przyszłych procesów rekrutacyjnych, zgodnie z ogólnym 
rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

mailto:%20ncm@ncm.com.pl.


Klauzula informacyjna dla celów rekrutacji 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadmorskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą 80-457 Gdańsk, ul. Majewskich 26. 
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych - e-mail: iod@ncm.com.pl, adres: ul. Majewskich 26, 80-457 Gdańsk. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b) ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., oraz w zakresie przewidzianym w art. 221 § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 roku - Kodeks Pracy. Natomiast w przypadku podania szczególnych kategorii danych osobowych na podstawie dobrowolnej zgody 
- art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu rekrutacji. 
5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. 
6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących narusza obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. 

9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane 2 miesiące po zakończeniu procesu rekrutacji, a następnie zniszczone. 
10. Może Pani/Pan wyrazić zgodę na wykorzystanie danych w kolejnych rekrutacjach. Jeżeli Pani/Pan wyrazi taką zgodę, dane pozostaną w tym 

celu w systemie. Zgoda jest dobrowolna, można ją wycofać w każdym momencie. Będziemy wykorzystywali Pani/Pana dane w celu 
przyszłych 
rekrutacji nie dłużej niż 2 lata od momentu wyrażenia zgody. 

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 
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