Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Poszukuje kandydatów na stanowisko (1/2 etatu):

Informatyk-programista w Dziale Nauczania
Miejsce pracy: Kraków
Region: Małopolska
Obowiązki:

Wymagania:

Dodatkowe
atuty:
Oferujemy:
Zgłoszenia:

Administrowanie systemem ProAkademia
Administrowanie Plagiat.pl
Administrowanie Systemem Zarządzania Informacją o UPJPII w zakresie modułu Dydaktyka
Administrowanie stronami www, w zakresie spraw dydaktycznych np. strona rekrutacyjna
Obsługa programistyczno-techniczna platform/ programów/ systemów np. moodle, ORPD, POL-on, KREM,
zintegrowanych z systemami zarządzania dydaktyką w uczelni wyższej
 Bieżąca pomoc koordynatorom merytorycznym oraz w poszczególnych jednostkach związana z obsługą
wyżej wymienionych
 Wykształcenie wyższe, preferowane techniczne informatyczne
 Dobra znajomość programowania obiektowego PHP5: funkcje rekurencyjne, drzewa binarne, obsługa
sesji, klasy (nowe oraz modernizacja istniejących)
 Dobra znajomość SQL oraz relacyjnych baz danych (silniki w użyciu MySql, FireBird, Postgresgl, MS
Sgl): relacje, constraints, triggers, funkcje agregujące, widoki, tworzenie skomplikowanych zapytań
(170 tabel), tworzenie nowych struktur oraz modyfikację istniejących, pisanie konwerterów
przenoszących dane z jednej bazy do drugiej
 Dobra znajomość JavaScript, jQuery, AJAX, HTML (w tym HTML5), CSS (w tym CSS3)
 Dobra znajomość i umiejętność pracy z plikami konfigurującymi (apache 2, bind9, mysqld)
 Umiejętność programowania interfejsów użytkownika
 Znajomość mechaniki poczty elektronicznej (smtp, pop3, imap)
 Znajomość języka angielskiego
 Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo skarbowe
 Doświadczenie na tym samym lub podobnym stanowisku
 Dobra znajomość systemu LINUX
 Znajomość API Gogle Apps
 Znajomość mechaniki funkcjonowania systemów uczelni wyższej (obsługa toków studiów itp.)
 Pracę w renomowanej Uczelni
 Stabilne zatrudnienie i wynagrodzenie, pakiet socjalny
 Na Państwa aplikacje i CV oczekujemy do 24.08.2018 r.
 Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko wybranym kandydatom.
 Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
 Prosimy aplikować na adres mailowy: dso@upjp2.edu.pl
 Klauzula informacyjna
Administratorem Twoich danych osobowych jest Uniwersytet Papieski Jana Pawła II z siedzibą
w Krakowie przy ul. Kanoniczej 25.
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawie przetwarzania
Twoich danych osobowych w następujący sposób:

pod adresem email: IODO@upjp2.edu.pl

pisemnie przesyłając korespondencję na adres: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
ul. Kanonicza 25; 31-002 Kraków z dopiskiem IOD.
Twoje dane przetwarzane są w procesie rekrutacji na podstawie zgody.
Odbiorcami Twoich danych są następujące podmioty:

IT-minds – obsługa informatyczna.
Twoje dane będą przechowywane przez okres 1 roku.
Masz następujące prawa wynikające z RODO:

prawo dostępu do danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są
nieprawidłowe lub niekompletne,

prawo usunięcia danych osobowych – w przypadku gdy dane nie są już niezbędne,

prawo do wycofania zgody.
Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje
Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu rekrutacji.






