
 
 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
                poszukuje osoby do pracy na pełen etat 

aa stanowisku 
Specjalista ds. baz danych w Dziale Informatyki 

 
 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: 
 nadawanie uprawnień użytkownikom baz danych, 
 weryfikację zagadnień dot. bezpieczeństwa, 
 diagnozę i usuwanie awarii (zakleszczenia, optymalizacja prędkości i wydajności itp.), 
 weryfikację procesów związanych z tworzeniem kopii zapasowych baz oraz ich replikacji, 
 instalację nowych baz, 
 wdrażanie polityki bezpieczeństwa, 
 tworzenie widoków, procedur, funkcji, triggerów, ideksacji, itp. 
 tworzenie dokumentacji, 
 pomoc użytkownikom, 
 umiejętność tworzenia specyfikacji nowych systemów będzie dodatkowym atutem. 

 
Wymagania: 

 umiejętności diagnozy i naprawy problemów bazodanowych, 
 znajomość baz danych MS SQL, Oracle, MySql, 
 wiedza dot. zabezpieczeń baz danych, 
 jęz. angielski w stopniu komunikatywnym, 
 dodatkowym atutem będzie znajomość AD oraz administrowanie Windows/Linux. 

 
Oferujemy: 

 ciekawą pracę, 
 możliwość doszkalania, 
 dostęp do nowoczesnych technologii i sprzętu, 
 umowę o pracę na cały etat, 
 wynagrodzenie do negocjacji, w zależności od wiedzy i doświadczenia, 
 wynagrodzenie dodatkowe: trzynastka, fundusz socjalny, dofinansowanie do wypoczynku, 

premie zadaniowe. 
 
 
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: ,,Wyrażam   zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych   
osobowych   na   potrzeby  rekrutacji   na   stanowisko   specjalisty ds. baz danych w Dziale 
Informatyki  prowadzonej  przez  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.  
Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz  że  zastałam/em poinformowana/y o 
przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz  ich poprawiania, jak również 
wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.”  

 
 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji załączając CV oraz list motywacyjny 
na adres e- mail: kadry.rekrutacja@ump.edu.pl 

z dopiskiem DSP- 973/ 2018 – Specjalista ds. baz danych 
 
 

Termin składania ofert upływa z dniem 23.07.2018 r. 



 
 

 
 

Klauzula informacyjna 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny im.  
K. Marcinkowskiego, ul. Fredry 10  w Poznaniu , 61-701 Poznań. 

2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych  oraz korzystania 
z praw związanych z ich przetwarzaniem można się kontaktować  za pomocą e-mail: 
abi.ump@ump.edu.pl . 

3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji  
na wskazane stanowisko pracy. 

4. Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Art. 6 ust. 1  
lit. a ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 22¹ Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 
1974 r. (Dz.U. z 1998r. N21, poz.94 z późn. zm.). 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu 
rekrutacji. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów 
upoważnionych na podstawie przepisów prawa. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów 
prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo  
do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo  
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa. 

9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym 
zakresie jest dobrowolne. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
poddawane profilowaniu. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 


