
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie poszukuje kandydatów 

na stanowisko Specjalisty ds. administrowania bazami danych w Sekcji Informatyki 

Zadania: 

 Administrowanie systemami operacyjnymi serwerów baz danych, plików i aplikacji, w tym 
m.in.: dodawanie, usuwanie i modyfikacja kont użytkowników (hasła, miejsce na dysku, 
godziny logowania i inne), odtwarzanie sporadycznie usuniętych lub uszkodzonych plików, 
aktualizacja systemu. 

 Administrowanie systemami baz danych, w tym m.in. :dodawanie, usuwanie i modyfikacja 
kont użytkowników, nadawanie uprawnień użytkowników, aktualizacja silników baz 
danych. 

 Administrowanie kluczowym oprogramowaniem użytkowym, w tym m.in. :dodawanie, 
usuwanie i modyfikacja kont użytkowników, nadawanie uprawnień użytkowników, 
aktualizacja systemu, poprawianie błędnych danych, pomoc użytkownikom w eksploatacji 
oprogramowania, kontakt z zewnętrznym serwisem. 

 Śledzenie wydajności i strojenie oprogramowania systemowego serwerów, baz danych 
i kluczowego oprogramowania oraz proponowanie zmian w konfiguracji sprzętowej 
serwerów lub programowej. 

 Wykonywanie kopii zapasowych i archiwów oraz odtwarzanie danych w przypadku awarii 
sprzętu lub oprogramowania. 

 Administrowanie systemem antywirusowym, w tym aktualizacja, konfiguracja, okresowe 
skanowanie komputerów Spółki, monitorowanie pracy tego systemu. 

 Opieka nad pozostałym oprogramowaniem: instalowanie i aktualizowanie, 
konfigurowanie, dokumentowanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów, a także 
kontakt z zewnętrznym serwisem oprogramowania. 

 Konfiguracja i montaż sprzętu komputerowego na stanowiskach użytkowników. 
 Sprawowanie opieki nad sprzętem komputerowym, diagnoza awarii, rozwiązywanie 

prostych problemów, kontakt z zewnętrznym serwisem. 
 Asysta podczas rozwiązywania problemów przez zespół serwisowy. 
 Pomoc użytkownikom w problemach związanych z eksploatacją sprzętu komputerowego 

i oprogramowania (helpdesk). 
 Prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i programów komputerowych, 

monitorowanie legalności oprogramowania użytkowanego przez pracowników. 

Wymagania: 

 Wykształcenie wyższe: elektronika/informatyka oraz pokrewne.  
 Znajomość pozwalająca na administrowanie systemami operacyjnymi Microsoft 

(Windows 10 oraz Server 2016 i nowsze), bazami danych MS SQL Server 2016 i 
nowszymi. 

 Wiedza oraz doświadczenie związane z bezpieczeństwem systemów IT. 
 Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie instrukcji oraz 

dokumentacji technicznej.  



 Min. 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku. 
 Umiejętność nawiązywania dobrych relacji z użytkownikami i współpracownikami.  
 Efektywna organizacja czasu pracy i umiejętność ustalania priorytetów.  
 Umiejętność analizowania problemów i znajdowania rozwiązań. 
 Umiejętności pracy w zespole. 
 Samodzielność, odpowiedzialność i dokładność. 
 Chęć ciągłego doskonalenia się. 
 Prawo jazdy kat. B. 

Oferujemy: 

 Umowę o pracę, 
 Pracę w stabilnym zakładzie, 
 Pracę umożliwiającą zdobycie nowych doświadczeń zawodowych oraz rozwój własnych 

kompetencji. 
 Dofinansowany pakiet medyczny. 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV i Listu motywacyjnego do dnia 
15.05.2021 roku na adres violetta.stawiarska@meckoszalin.pl 

W temacie e-maila prosimy o podanie nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja. 
Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami. 
Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli:  „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji.” 

 


