
 

 

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę: „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia 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) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji 
podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie 
przepisów prawa.” 

. 

DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU 

jako 

Informatyk 
Dołącz do nas, jeśli masz: 

• wyższe wykształcenie; 

• doświadczenie w zakresie: wdrażania sprzętu teleinformatycznego i systemów 
informatycznych, zbierania, specyfikacji i dokumentowania wymagań funkcjonalnych i 
niefunkcjonalnych, kontroli spełniania wymagań, opracowywania założeń i 
identyfikowania ograniczeń systemowych; 

• doświadczenie w testowaniu oprogramowania; 

• doświadczenie w przeprowadzaniu analiz zgodności oprogramowania z 
obowiązującym prawem i najlepszymi praktykami rynkowymi; 

• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office w tym Excel; 

• wysoki poziom samodzielności i analitycznego myślenia, umiejętność identyfikowania 
podstawowych ryzyk w realizacji projektów, umiejętność pracy pod presją czasu i w 
zespole.  

 

Możemy Ci zaoferować: 

• stabilną pracę na podstawie umowy zlecenia; 

• przyjazną atmosferę w zespole; 

• wynagrodzenie odpowiednie do kompetencji; 

• ciekawą ścieżka kariery u jednego z największych pracodawców w Województwie 
Mazowieckim; 

• możliwości rozwoju osobistego poprzez udział w ciekawych projektach i zdobywanie 
nowych doświadczeń. 

 

Kilka słów o pracy: 

Udział w realizacji projektu „Uzupełnienie interoperacyjnego środowiska przepływu danych i 
informacji w procesach medycznych i niemedycznych Szpitala wraz z zapewnieniem wysokiej 
dostępności i bezpieczeństwa danych i systemów” współfinansowanego ze Środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach REACT EU w zakresie: 
1) wdrażania sprzętu teleinformatycznego i systemów informatycznych, testowania 

oprogramowania, odbiorach, weryfikacji zgodności dostarczonych rozwiązań z 
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wymaganiami Zamawiającego w ramach zadania projektowego nr 1 pn. „Wzmocnienie 
dostępności i bezpieczeństwa danych i systemów” w tym m.in.: 
a) dysków sieciowych NAS oraz serwerów na potrzeby stworzenia serwerowni 

zapasowej pełniącej role wirtualizacyjne; 
b) systemu antywirusowego; 
c) oprogramowania do ciągłego monitorowania w zakresie cyberbezpieczeństwa 

służbowej poczty elektronicznej pracowników wraz z portalem umożliwiającym 
weryfikację wiedzy pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa; 

d) oprogramowania do ciągłego monitorowania wykorzystywania służbowych 
komputerów; 

e) oprogramowania i niezbędnego sprzętu do organizowania spotkań on-line, 
oraz Zadania nr 3 Stworzenia i udostępnienia cyfrowej usługi na trzecim poziomie 
dojrzałości, 

2) współpraca z wykonawcami wdrażanych systemów i sprzętów teleinformatycznych. 

 

Wyślij nam swoje cv na adres e-mail: r.kowalewski@brodnowski.pl lub pocztą na adres: 

Mazowiecki Szpital Bródnowski Spółka z o.o. – Dział Kadr  
ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa - z dopiskiem ” Informatyk” 
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