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ЗАПОВЕД
№и
гр. София,0Ц.02. 2015 г.
На основание чл.107в вр. чл.106 ал.1 т.1 ир.1 от ЗСВ и чл.89 и
следващи от Кодекса на труда и чл.7 ВППНСС
НАРЕЖДАМ :
Обявявам конкурс по документи и събеседване за заемане на 1 /една/
щатна бройка длъжност „системен администратор“ в Апелативен
специализиран наказателен съд при условията на чл.67 ал.1 т.1 от КТ.
1. Кратко описание на длъжността:
въвежда и поддържа
информационните и периферните системи на съда; поддържа наличния
хардуер и софтуер; инсталира, конфигурира и поддържа работни станции с
операционна система Windows в мрежова среда Windows Server и офис
пакет Microsoft Office; конфигурира и поддържа мейл сървъра и прокси
сървъра на съда (под Linux); инсталира локални, мрежови принтери и
други периферни устройства; администрира и контролира достъпа на
потребителите до базата данни; управлява и следи за прибавянето на нови
потребители към мрежите; осигурява и поддържа защитата на мрежата
срещу опити за неоторизиран достъп, конфигурира, настройва и поддържа
офис приложения, софтуер за локализация на работната среда,
антивирусни пакети и др.; администрира TCP/IP мрежи и услуги, и
активни мрежови LAN/WAN устройства.
2. Изисквания за заемане на длъжността:
- образование: висше - магистър;
- трудов стаж: не по-малко от 3 години ;
- отлични познания на мрежови и информационни системи;
- да отговаря на изискванията на чл. 131 от Правилника за
администрация в съдилищата и чл. 107а ал. 1 от Кодекса на труда.
3. Необходими документи за участие в конкурса:
- писмено заявление (свободен текст) за участие в конкурса, към
което кандидатът прилага:

- автобиография - тип CV;
-декларация (по образец) за обстоятелствата по чл.131 от ПАС;
- декларация (по образец) за липсата на обстоятелствата по чл.107а
ал.1 от КТ;
- копия от документи, удостоверяващи придобита образователноквалификационна степен и допълнителни квалификации, ако има такива;
- копия от документи, удостоверяващи продължителността на
трудовия стаж;
- удостоверение, че няма образувани и несвършени наказателни дела;
- свидетелство за съдимост за работа в съдебната система;
- медицинско свидетелство.
4. Трудово възнаграждение: от 819,00 лева до 1023,00 лева .

Документи се подават в АСпНС, гр. София, п.к. 1505, ул. „Черковна“
№ 90 - Регистратура в 30-дневен срок от датата на публикуване на
обявлението.
Допуснатите и недопуснатите до участие в конкурса кандидати ще
бъдат обявени на Регистратурата и на електронната страница на съда www.asns-sofia.bg в раздел „Конкурси“.
С допуснатите кандидати ще се проведе събеседване.
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