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Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) z siedzibą w Dublinie (Irlandia) zamierza 
zatrudnić wykwalifikowanego, ambitnego i aktywnego kandydata na stanowisko administratora sieci. Jest to kluczowe 
stanowisko w Eurofound, a osoba pełniąca tę funkcję będzie odgrywać zasadniczą rolę w zapewnieniu funkcjonalności 
i technicznej rozbudowy strony internetowej agencji. Choć administrator sieci będzie podlegał bezpośrednio kierownikowi 
ds. ICT, oczekuje się od niego zdolności do samodzielnej pracy, doskonałych umiejętności analitycznych i interpersonalnych 
oraz zdolności do bezproblemowej pracy w środowisku agencji UE.

Web hosting i rozbudowa strony są zlecane w ramach usługi zewnętrznej, a administrator sieci będzie odpowiedzialny za 
zarządzanie tą umową. Strona internetowa Eurofound jest zbudowana na bazie architektury Drupal, w związku z czym 
preferowani będą kandydaci z doświadczeniem w zakresie rozwiązań Drupal. Wybrany kandydat będzie ściśle 
współpracował z innymi działami, w tym z działem badawczym oraz w szczególności z zespołem ds. treści internetowych 
w dziale informacji i komunikacji.

Praca administratora sieci obejmuje trzy główne obszary:

— analiza działalności,

— opracowywanie aplikacji,

— zarządzanie projektem.

Obowiązki:

— zarządzanie umowami z usługodawcami zewnętrznymi w zakresie web hostingu i rozbudowy,

— zarządzanie projektami rozbudowy sieci, w tym:

— zapewnienie fachowej wiedzy technicznej i wsparcia technicznego w zakresie rozwoju produktów sieciowych 
i struktury sieciowej,

— analiza związanych z siecią wymogów dotyczących danej działalności oraz znajdowanie rozwiązań,

— pozyskiwanie i testowanie odpowiednich rozwiązań sieciowych (weryfikacja poprawności rozwiązań),

— usuwanie błędów i rozwiązywanie problemów,
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— pomoc w opracowywaniu strategii i wytycznych w zakresie technologii, produktów i struktur sieciowych Eurofound,

— techniczne aspekty udoskonalania architektury informacji i użyteczności treści,

— zarządzanie umowami oraz sporządzanie specyfikacji zamówień,

— pomoc przy innych projektach ujętych w programie prac informatycznych, zgodnie z poleceniami kierownika działu.

Procedura naboru jest otwarta dla kandydatów, którzy:

— są obywatelami jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej i dysponują pełnią praw obywatelskich,

— mają uregulowany stosunek do służby wojskowej zgodnie z przepisami prawa,

— dysponują gruntowną znajomością jednego z języków urzędowych Unii Europejskiej i zadowalającą znajomością 
(poziom B2) innego języka urzędowego Unii. Jako że język angielski jest głównym językiem roboczym w Eurofound, 
wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie niezbędnym do wykonywania powierzonych obowiązków. 
Stanowisko administratora sieci wymaga bardzo dobrej znajomości języka angielskiego (1),

— posiadają poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym studiom uniwersyteckim, potwierdzony dyplomem, 
w przypadku gdy studia uniwersyteckie trwają zwykle cztery lata lub więcej, lub poziom wykształcenia odpowiadający 
ukończonym studiom uniwersyteckim, potwierdzony dyplomem, i co najmniej jednoroczne adekwatne doświadczenie 
zawodowe, w przypadku gdy studia trwają zwykle co najmniej trzy lata,

— mają kwalifikacje zawodowe (dyplom ukończenia studiów wyższych lub wykształcenie magisterskie) w zakresie 
technologii sieciowych, komunikacji sieciowej, informatyki lub dziedzin pokrewnych,

— mają co najmniej dwuletnie odpowiednie doświadczenie zawodowe,

— są w stanie przedstawić referencje dotyczące cech charakteru stwierdzające predyspozycje do wykonywania opisanych 
obowiązków.

Pozostałe wymagania zostały zawarte w pełnej wersji ogłoszenia o naborze, którą można pobrać ze strony internetowej 
Eurofound poświęconej naborowi:

http://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/career-opportunities

Wszystkie zgłoszenia należy przedłożyć za pośrednictwem internetowego systemu naboru dostępnego pod tym samym 
adresem.

Administrator sieci zostanie przyjęty jako członek personelu zatrudnionego na czas określony (AD5) na podstawie 
początkowej pięcioletniej umowy o pracę na czas określony, która może zostać przedłużona.

Termin składania zgłoszeń: 13 listopada 2015 r. 
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(1) Uwaga: przed pierwszym awansem na wyższe stanowisko od pracowników wymaga się wykazania się znajomością trzeciego języka 
urzędowego UE na zadowalającym poziomie (B2).

http://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/career-opportunities

