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BURMISTRZ MIASTA I GMINY SWARZĘDZ 
ogłasza nabór na stanowiska ds. obsługi techniczno-informatycznej 

Praca na umowę zlecenie 
w okresie realizacji Projektu 30.03.2011 – 30.03.2012 

 
Wynagrodzenie współfinansowane przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – 

zwiększanie innowacyjności gospodarki, 
Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion 

 
Nazwa projektu:  

„ETAP II - Ochrona najbiedniejszych mieszkańców Gminy Swarzędz przed wykluczeniem cyfrowym” 
 

Okres realizacji zleceń: 
 

1. Stanowisko ds.   obsługi techniczno - informatycznej w okresie: sierpień 2011 – marzec 2012 
2. Stanowisko ds.   obsługi techniczno - informatycznej w okresie: sierpień 2011 – grudzień 2011 
3. Stanowisko ds.   obsługi techniczno - informatycznej w okresie: sierpień 2011 – październik 2011 
4. Stanowisko ds.   obsługi techniczno - informatycznej w okresie: sierpień 2011 – październik 2011 

 
Wymagania stawiane kandydatom, niezbędne dla wszystkich stanowisk: 

 Wykształcenie techniczno – informatyczne, ewentualnie pokrewne lub doświadczenie na podobnym 
stanowisku; 

 min. 3-letnie doświadczenie zawodowe;  

 doświadczenie w realizacji Projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej;  

 doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej ze względu na specyfikę projektu; 
 
Zakres wykonywanych zadań: 

 
Stanowisko 1. (sierpień 2011 – marzec 2012) 
 

Praca w zespole projektowym przy projekcie "ETAP II - Ochrona najbiedniejszych mieszkańców Gminy Swarzędz 
przed wykluczeniem cyfrowym" w poniższym zakresie zadań: 

 Przyjęcie sprzętu komputerowego: 15 sztuk komputerów przenośnych oraz 15 sztuk komputerów 
stacjonarnych, 

 Kontrola techniczna sprzętu, 

 Przygotowanie sprzętu do pracy,  

 Prace instalacyjne, konfiguracyjne i optymalizacyjne, 

 Instalacja oprogramowania, instalacja aktualizacji, 

 Zamontowanie 14 komputerów stacjonarnych i podłączenie do sieci w wybranych jednostkach objętych 
projektem: 
1. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu, os. Kościuszkowców 4 (14 szt.), 

 Zamontowanie 30 komputerów przenośnych w miejscach zamieszkania użytkowników końcowych na terenie 
Gminy Swarzędz, skontrolowanie zasięgu (sygnału) i podłączenie do sieci Internet. 

 Pomoc techniczna dla beneficjentów ostatecznych (60 rodzin) oraz jednostek, w zakresie użytkowanego 
sprzętu uzyskanego w ramach projektu. 

 
Stanowisko 2. (sierpień 2011 – grudzień 2011) 
 

Praca w zespole projektowym przy projekcie "ETAP II - Ochrona najbiedniejszych mieszkańców Gminy Swarzędz 
przed wykluczeniem cyfrowym" w poniższym zakresie zadań: 

 Przyjęcie sprzętu komputerowego: 15 sztuk komputerów przenośnych oraz 15 sztuk komputerów 
stacjonarnych, 

 Kontrola techniczna sprzętu, 

 Przygotowanie sprzętu do pracy,  

 Prace instalacyjne, konfiguracyjne i optymalizacyjne, 

 Instalacja oprogramowania, instalacja aktualizacji, 
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 Zamontowanie 18 komputerów stacjonarnych i podłączenie do sieci w wybranych jednostkach objętych 
projektem: 
1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu ul. Poznańska 25 (4 sztuk), 
2. Biblioteka Publiczna w Swarzędzu, os. Czwartaków 1, (2 szt.) oraz jej filie (12 szt.): 

a. Filia Biblioteki Publicznej Uzarzewo ul. Akacjowa 14 (2 szt.), 
b. Filia Biblioteki Publicznej Paczkowo ul. Zapłocie 6 (2 szt.), 
c. Filia Biblioteki Publicznej Zalasewo ul. Kórnicka 220 (2 szt.), 
d. Filia Biblioteki Publicznej Swarzędz - Nowa Wieś ul. Tortunia 5 a (2 szt.), 
e. Filia Biblioteki Publicznej Kobylnica ul. Dworcowa 2 (2 szt.), 
f. Filia Biblioteki Publicznej Swarzędz, os. Kościuszkowców 6 (2 szt.), 

 Zamontowanie 30 komputerów przenośnych w miejscach zamieszkania użytkowników końcowych na terenie 
Gminy Swarzędz, skontrolowanie zasięgu (sygnału) i podłączenie do sieci Internet. 

 
Stanowisko 3. (sierpień 2011 – październik 2011) 
 

Praca w zespole projektowym przy projekcie "ETAP II - Ochrona najbiedniejszych mieszkańców Gminy Swarzędz 
przed wykluczeniem cyfrowym" w poniższym zakresie zadań: 

 Przyjęcie sprzętu komputerowego: 15 sztuk komputerów przenośnych oraz 15 sztuk komputerów 
stacjonarnych, 

 Kontrola techniczna sprzętu, 

 Przygotowanie sprzętu do pracy,  

 Prace instalacyjne, konfiguracyjne i optymalizacyjne, 

 Instalacja oprogramowania, instalacja aktualizacji, 

 Zamontowanie 14 komputerów stacjonarnych i podłączenie do sieci w wybranych jednostkach objętych 
projektem: 
1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Swarzędzu, ul. Zamkowa 20 (14 szt.), 

 
Stanowisko 4. (sierpień 2011 – październik 2011) 
 

Praca w zespole projektowym przy projekcie "ETAP II - Ochrona najbiedniejszych mieszkańców Gminy Swarzędz 
przed wykluczeniem cyfrowym" w poniższym zakresie zadań: 

 Przyjęcie sprzętu komputerowego: 15 sztuk komputerów przenośnych oraz 15 sztuk komputerów 
stacjonarnych, 

 Kontrola techniczna sprzętu, 

 Przygotowanie sprzętu do pracy,  

 Prace instalacyjne, konfiguracyjne i optymalizacyjne, 

 Instalacja oprogramowania, instalacja aktualizacji, 

 Zamontowanie 14 komputerów stacjonarnych i podłączenie do sieci w jednostkach objętych projektem: 
1. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Adama Wodziczki w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 1 (14 szt.). 

 
Wymagane dokumenty (dla każdego ze stanowisk): 

 CV 

 oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym 
naborem, 

 kopia dowodu osobistego, 

 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe 
Na zgłoszenie, z określeniem którego stanowiska dotyczy, oczekujemy w terminie do dnia 29 lipca 2011r. 
(decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu) pod adresem: 
 
Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu 
Ul. Rynek 1 
62-020 Swarzędz 
 
Nr ref. RNWK.042-0002/062/2011 
Dodatkowe Informacje: 
Adam Zimniak 
Kierownik Projektu 
tel. 61 65 12 103 
tel. 61 65 12 109 


