ОБЩИНА „РОДОПИ” ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
ОБЯВА
Община „Родопи” – област Пловдив обявява конкурс по документи за 1 /една/
щатна бройка за длъжността: Главен експерт „Информационни технологии“ в Отдел
„Административно информационно обслужване“ на Дирекция „Специализирана
администрация”
1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
- степен на образование – бакалавър
- професионална област – информатика и компютърни науки
- минимален професионален опит – 2 години
2. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
-Инсталира, деинсталира и конфигурира приложни програмни продукти и
операционни системи.
-Монтира и свързва компютри, принтери и др. периферна техника и технически
устройства.
- Осигурява нормалното и непрекъснато функциониране на ИТ системите. Следи
и анализира тяхната работа и предприема необходимите действия при откриване на
проблем.
- Следи и контролира изпълнението на всекидневни задачи.
- Администрира, поддържа и актуализира програмните продукти.
-Следи за сигурността на LAN/WAN мрежата.
-Отстранява софтуерни, хардуерни и комуникационни проблеми; оказва помощ
на компютърните потребители.
-Актуализира и поддържа интернет страницата на Община „Родопи“.
3. Допълнителни изисквания, умения и квалификации:
Задълбочени познания на софтуерните продукти на Microsoft – Windows
XP/7/8.1/10, Windows Server /2008r2/2012/2012r2 , SQL Server 2008r2
Отлични познания в областта на хардуер и мрежи.
Опит в поддръжката на принтери, LAN и WAN оборудване.
Познания в областта на: виртуализациятa – HyperV , DNS , DHCP , IIS, Active
Directory.
Опит в администрирането и оптимизация на бази от данни.
Познания в областта на уеб дизайна, видеонаблюдението, телефонни централи.
Способност за самостоятелна работа и работа в екип.
4. Конкурсът ще се проведе по документи и интервю.
5. Размер на заплатата, определена за длъжността – 900 лв.
6. В срок до 19.04.2017 г. кандидатите да представят в деловодството на
Община „Родопи” – Пловдив, ул.Софр.Врачански, 1 А следните документи:
- заявление за участие в конкурса, към което се прилагат:
- автобиография;
- копие от диплом за завършено образование;
- копия на документи, удостоверяващи трудов стаж;
Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на електронната страница на
общината www.rodopi-bg.org..

