OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Nazwa postępowania: Świadczenie usługi dot. wytwarzania, wdrażania lub utrzymania
systemów informatycznych przez wyspecjalizowany zespól informatyczny.
2. Cel zamówienia. Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich
w obszarze IT dla Centralnego Ośrodka Informatyki, w celu realizacji zadań związanych z
projektowaniem, wytwarzaniem i utrzymywaniem systemów teleinformatycznych oraz
rozwiązań IT.
3. Kody CPV:
72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania,
internetowe i wsparcia
4. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów
ludzkich z branży IT poprzez udostępnienie Zamawiającemu specjalistów zwanych również
„Konsultantami”, spełniających wymagania Zamawiającego. Wykonawca zapewni świadczenie
usług z zakresu IT przez specjalistów na rzecz i pod nadzorem Zamawiającego.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
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22.
23.
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Profil Konsultanta świadczącego usługi z zakresu IT
Starszy kierownik projektu (SPM – Senior Project Manager)
Kierownik projektu (PM – Project Manager)
Scrum master
Architekt biznesowy
Architekt Rozwiązań Integracyjnych
Architekt Rozwiązań Big Data
Architekt ds. sieci
Architekt rozwiązań infrastrukturalnych
Architekt rozwiązań chmurowych
Starszy analityk biznesowy
Analityk biznesowy
Analityk systemowy
Starszy programista JAVA
Programista JAVA
Programista baz danych
Administrator serwerów aplikacyjnych
Administrator platformy integracyjnej
Administrator platformy bazodanowej
Starszy tester
Tester
Konsultant bezpieczeństwa IT
Projektant UX
Graphic designer
Starszy programista front-end

Szacowana
liczba godzin
4485
4485
4485
2563
2563
2563
2563
2563
2563
6727
6727
6727
4077
4077
4077
1104
1104
1104
5980
5980
2563
1435
1435
4077

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Administrator ds. sieci SAN i pamięci masowych
Administrator ds. backupu i archiwizacji
Administrator ds. systemów operacyjnych LINUX
Administrator ds. sieci LAN i WAN
Programista ORACLE PL/SQL
Starszy programista PYTHON
Programista PYTHON
Programista front-end
Asystent projektów IT
Tester Automatyczny
Administrator systemów Informatycznych – (Linux, Windows, Unix, AIX)
Specjalista ds. sieci teleinformatycznych
Starszy Specjalista ds. konteneryzacji – (OpenShift, Kubernetes, Ansible, CEPH)
Administrator Baz Danych – ( MySQL, Postgres, MongoDB, Percona, Cassandra)
Administrator Baz Danych – ( DB2, Oracle)
Starszy Specjalista / Ekspert ds. serwerów aplikacyjnych (w technologii Tomcat,
WildFly, JBoss, Mikroservices, Websphere, WebLogic)
Starszy Projektant UX
Starszy Redaktor UX/Prostego Języka/ Projektant/Projektantka treści
Starszy Badacz UX
Badacz UX
Starszy Badacz Ilościowy
Badacz Ilościowy
Starszy Specjalista WCAG
Specjalista WCAG
Starszy Projektant Aplikacji Mobilnych
Projektant Aplikacji Mobilnych
Starszy Analityk Webowy / Mobile
Analityk Webowy / Mobile
Inżynier DEVOPS
Programista rozwiązań mobile
Starszy programista rozwiązań mobile
Specjalista ds.Service Desk

1104
1104
1104
1104
598
4077
4077
4077
4485
5980
1104
1104
1104
1104
1104
1104
1435
1435
1435
1435
1435
1435
1435
1435
2093
2093
2093
2093
4077
2093
2093
3588

5. Termin i warunki realizacji przedmiotu zamówienia
Umowa ramowa będzie obowiązywać przez 36 miesięcy od dnia jej zawarcia lub do wyczerpania
maksymalnej wartości brutto, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi pierwsze.

6. Wymagania odnośnie poszczególnych specjalności Konsultantów
1) STARSZY KIEROWNIK PROJEKTU (SPM - SENIOR PROJECT MANAGER)
1. Wymagania:
1) Minimum 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu projektów informatycznych w pełnym cyklu
realizacji - począwszy od analizy, poprzez implementację po wdrożenie, zdobyte w ciągu ostatnich
10 lat, w tym co najmniej:
a) Zarządzanie co najmniej 2 projektami informatycznymi o wartości co najmniej 5 mln PLN każdy;

b) Doświadczenie w zarządzaniu zespołem projektowy co najmniej 20-osobowymi,
c) Doświadczenie w budowaniu struktur zarządzania projektem oraz organizacji procesów
zarządczych w projekcie;
d) Doświadczenie w zarządzaniu relacjami z klientem biznesowym;
e) Doświadczenie w prowadzeniu dokumentacji projektowej wynikającej z zastosowanej w
projekcie metodyki;
f) Doświadczenie w prowadzeniu warsztatów i spotkań projektowych;
g) Doświadczenie w zarządzaniu interdyscyplinarnym zespołem projektowym;
h) Doświadczenie w zarządzaniu projektami zgodnie z metodykami zwinnymi lub kaskadowymi w
projektach informatycznych;
2) Znajomość cyklu wytwórczego oprogramowania;
3) Znajomość zagadnień związanych z analizą wymagań dla tworzonych systemów informatycznych;
4) Umiejętność planowania i doskonała organizacja pracy;
5) Umiejętność komunikacji i współpracy;
6) Zdolności przywódcze oraz umiejętność budowania efektywnego zespołu;
7) Samodzielność i odpowiedzialność za prowadzone projekty;
8) Umiejętność efektywnego egzekwowania zleconych prac.
2. Zakres obowiązków obejmujący co najmniej:
1) Planowanie i kierowanie realizacją dużych projektów informatycznych;
2) Budowa i zarządzanie zespołem projektowym w strukturach macierzowych;
3) Zarządzanie projektem zgodnie z zakresem, harmonogramem i budżetem projektu;
4) Koordynacja działań i zarządzanie pracą zespołu projektowego;
5) Monitorowanie i kontrola prac projektowych;
6) Zarządzanie ryzykiem projektowym;
7) Zarządzanie zmianami do planu bazowego projektu;
8) Współpraca z użytkownikami końcowymi, zespołem wewnętrznych specjalistów oraz
dostawcami zewnętrznymi;
9) Nadzorowanie prac kilkunastoosobowego zespołu projektowego oraz pośrednio kilkudziesięcioosobowego zespołu dostawcy;
10) Tworzenie dokumentacji analityczno-projektowej oraz zapewnienie jej prawidłowego
przepływu i jakości;
11) Cykliczne raportowanie statusu prowadzonych projektów;
12) Zarządzanie oczekiwaniami interesariuszy;
13) Coaching podległych kierowników zespołów oraz członków zespołu wsparcia zarządzania
projektem;
14) Prowadzenie warsztatów w zakresie zasad zarządzania projektem dla podległego zespołu
projektowego.

2) KIEROWNIK PROJEKTU (PM - PROJECT MANAGER)
1. Wymagania:
1) Minimum 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu projektów informatycznych w pełnym cyklu
realizacji, począwszy od analizy, poprzez implementację po wdrożenie, zdobyte w ciągu ostatnich
10 lat, w tym co najmniej:
a) Zarządzanie co najmniej 2 projektami o wartości co najmniej 1 mln PLN każdy;
b) Doświadczenie w zarządzaniu zespołem projektowym co najmniej 10-osobowym;
c) Doświadczenie w zarządzaniu zespołem projektowym;

d) Doświadczenie w zarządzaniu projektami zgodnie z co najmniej jedną z następujących
metodyk: PRINCE2, PMP, Agile, lub zgodnie z metodykami równoważnymi wykorzystywanymi w
projektach informatycznych;
2) Znajomość cyklu wytwórczego oprogramowania;
3) Znajomość zagadnień związanych z analizą wymagań dla tworzonych systemów
informatycznych;
4) Umiejętność planowania i doskonała organizacja pracy;
5) Umiejętność komunikacji i współpracy;
6) Zdolności przywódcze oraz umiejętność budowania efektywnego zespołu;
7) Samodzielność i odpowiedzialność za prowadzone projekty.
2. Zakres obowiązków obejmujący co najmniej:
1) Planowanie i kierowanie realizacją dużych projektów informatycznych;
2) Zarządzanie projektem zgodnie z zakresem, harmonogramem i budżetem projektu;
3) Koordynacja działań i zarządzanie pracą zespołu projektowego;
4) Monitorowanie i kontrola prac projektowych;
5) Zarządzanie ryzykiem projektowym;
6) Zarządzanie zmianami do planu bazowego projektu;
7) Współpraca z użytkownikami końcowymi, zespołem wewnętrznych specjalistów
oraz dostawcami zewnętrznymi;
8) Nadzorowanie prac kilkuosobowego zespołu projektowego oraz
pośrednio - kilkudziesięcioosobowego zespołu dostawcy;
9) Tworzenie dokumentacji analityczno-projektowej oraz zapewnienie jej prawidłowego
przepływu i jakości;
10) Cykliczne raportowanie statusu prowadzonych projektów.

3) SCRUM MASTER
1. Wymagania:
1) Doskonałe zrozumienie kultury zwinnej i frameworka Scrum oraz dobra znajomość podejść
związanych z Agile (np. Kanban);
2) Znajomość nowoczesnych narzędzi i technik rozwoju produktu IT;
3) Praktyczna wiedza i dobre zrozumienie procesów wytwarzania oprogramowania;
4) Minimum 3 lata doświadczenia w pracy z zespołem programistycznym;
5) Dobrze rozwinięte umiejętności komunikacyjne, dydaktyczne, motywacyjne i teambuildingowe;
6) Zdolność do samodzielnej pracy i zdyscyplinowanego podejścia do realizacji zadań.
2. Zakres obowiązków obejmujący co najmniej:
1) Samodzielna praca z zespołami tworzenia i wdrażania wszelkich inicjatyw związanych z
eliminacją marnotrawstwa (muda) i usuwaniem utrudnień w procesach IT i biznesowych;
2) Ścisła współpraca z liderami zmiany i wdrażania Agile w organizacji;
3) Ciągłe doskonalenie stabilnego i ugruntowanego środowiska zwinnego.

4) ARCHITEKT BIZNESOWY
1. Wymagania:
1) Co najmniej 5-letnie doświadczenie pracy w roli Architekta zdobyte w ciągu ostatnich 10 lat, w
tym co najmniej:

a) Doświadczenie polegające na udziale w roli architekta biznesowego w co najmniej 2 projektach,
których produktem było wdrożenie systemów informatycznych;
b) Doświadczenie we współpracy z kierownikami projektów i architektami IT;
c) Doświadczenie w opisywaniu cyklu życia produktów i wskazywania wynikających z niego
kosztów;
2) Znajomość:
a) Pakietu MS Office, oraz oprogramowania MS Project;
b) BPMN lub równoważnej graficznej notacji służącej do opisywania procesów biznesowych;
c) Archimate, UML lub równoważnego graficznego języka służącego do obrazowania,
specyfikowania, tworzenia i dokumentowania elementów systemów informatycznych;
d) Co najmniej jednej metody zarządzania programem i portfelem projektów;
e) TOGAF lub równoważnej metodyki zapewniającej kompleksowe podejście do projektowania,
planowania, implementacji oraz zarządzania architekturą informacyjną przedsiębiorstwa;
f) Znajomość oprogramowania narzędziowego Enterprise Architect stosowanego do
komputerowego wspomagania projektowania oprogramowania używanego przez Zamawiającego
lub równoważnego;
3) Rozumienie cyklu wytwórczego systemów informatycznych;
4) Kompetencje interpersonalne - komunikatywność i zdolności negocjacyjne;
5) Zdolność strategicznego myślenia i planowania;
2. Zakres obowiązków obejmuje co najmniej:
1) Opisywanie obecnej i docelowej architektury biznesowej;
2) Analiza luk i definiowanie obszarów organizacji wymagających zmiany;
3) Identyfikacja i optymalizacja procesów biznesowych;
4) Analiza przedsiębiorstwa i otoczenia biznesowego;
5) Tworzenie wytycznych i standardów dla prowadzonych projektów w zakresie wytwarzanych
produktów
6) Wspieranie kierowników programów i kierowników projektów w maksymalizacji dostarczanego
potencjału.

5) ARCHITEKT ROZWIĄZAŃ INTEGRACYJNYCH
1. Wymagania:
1) Minimum 5-letnie doświadczenie w projektowaniu architektury rozwiązań IT zdobyte w ciągu
ostatnich 10 lat, w tym co najmniej:
a) Udział w co najmniej 2 projektach informatycznych w roli architekta rozwiązań integracyjnych,
które obejmowały tworzenie architektury systemów IT, w zakresie których przeprowadzona została
integracja co najmniej 3 systemów;
b) Doświadczenie w pracy w roli architekta rozwiązań integracyjnych w projektach realizowanych
metodyką zwinną;
c) Doświadczenie w tworzeniu dokumentacji projektów systemów informatycznych;
d) Doświadczenie we wdrażaniu technologii Korporacyjnej Magistrali Usług (ang. Enterprise Service
Bus - ESB) oraz ich zastosowania w technologiach informatycznych;
e) Doświadczenie w budowaniu rozwiązań opartych o architekturę mikroserwisową w oparciu o
konteneryzację.

2) Znajomość:
a) Wzorców architektonicznych w zakresie integracji systemów, wzorców projektowych BPMN lub
równoważnej graficznej notacji służącej do opisywania procesów biznesowych,
b) UML lub równoważnego graficznego języka służącego do obrazowania, specyfikowania,
tworzenia i dokumentowania elementów systemów informatycznych,
c) Metod organizacyjnych i technicznych mających na celu tworzenie systemów informatycznych,
w której główny nacisk stawia się na definiowanie usług, które spełnią wymagania użytkownika
(SOA);
d) Aktualnych technologii w co najmniej następujących obszarach IT: integracja, portale
internetowe, usługi cyfrowe.
2. Zakres obowiązków obejmuje co najmniej:
1) Projektowanie architektury obszarów i rozwiązań w organizacji zgodnie z przyjętą strategią;
2) Zgłaszanie inicjatyw w zakresie poprawy jakości rozwiązań;
3) Konsultacje na potrzeby realizowanych projektów.

6) ARCHITEKT ROZWIĄZAŃ BIG DATA
1. Wymagania:
1) Minimum 5-letnie doświadczenie w projektowaniu architektury rozwiązań IT zdobyte w ciągu
ostatnich 10 lat, w tym co najmniej:
a) Udział w co najmniej 2 projektach informatycznych w roli architekta rozwiązań IT, które
obejmowały tworzenie architektury systemów IT o wartości minimum 3 mln PLN każdy;
b) Doświadczenie w roli architekta rozwiązań IT w projektach realizowanych metodyką zwinną;
c) Doświadczenie w tworzeniu dokumentacji projektów systemów informatycznych;
d) Doświadczenie we wdrażaniu projektów Big Data z wykorzystaniem stosu technologicznego
Hadoop lub równoważnego.
2) Znajomość:
a) Znajomość technologii platformy Hadoop, baz relacyjnych i NoSQL, narzędzi analitycznych;
b) Znajomość zagadnień DevOps w obszarze Big Data;
c) Znajomość algorytmów stosowanych przez Data Scientist w zakresie uczenia maszynowego,
nadzorowanego, nienadzorowanego oraz uczenia ze wzmocnieniem, zagadnień statystycznych;
d) UML lub równoważnego graficznego języka służącego do obrazowania, specyfikowania,
tworzenia i dokumentowania elementów systemów informatycznych.
2. Zakres obowiązków obejmuje co najmniej:
1) Projektowanie architektury obszarów i rozwiązań w organizacji zgodnie z przyjętą strategią;
2) Zgłaszanie inicjatyw w zakresie poprawy jakości rozwiązań;
3) Konsultacje na potrzeby realizowanych projektów.

7) ARCHITEKT DS. SIECI
1. Wymagania:
1) Co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy w roli architekta ds. sieci zdobyte w ciągu ostatnich
10 lat, w tym co najmniej:
a) Doświadczenie w projektowaniu architektury środowisk wirtualnych lub chmurowych;
b) Doświadczenie przy wdrażaniu rozwiązań informatycznych klasy "enterprise" w środowiskach
wysokiej dostępności w co najmniej jednym centrum przetwarzania danych;

c) Doświadczenie w projektowaniu środowisk wysokiej dostępności;
d) Doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa sieci, w tym co najmniej technologii firewall, IPS.
2) Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1.
2. Zakres obowiązków obejmujący co najmniej:
1) Opracowanie warstwy sieciowej modelu wdrożenia prywatnej chmury obliczeniowej/
współdzielonej infrastruktury;
2) Projektowanie i dobór rozwiązań sprzętowych i systemowych;
3) Opracowanie standardów technologicznych w oparciu o analizę bieżącego wykorzystania oraz
analizę potrzeb projektów;
4) Współpraca z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie analizy i weryfikacji
potrzeb oraz współpraca z dostawcami zewnętrznymi.

8) ARCHITEKT ROZWIĄZAŃ INFRASTRUKTURALNYCH
1. Wymagania:
1) Minimum 3-letnie doświadczenie w pracy w obszarze administracji i zarządzania infrastrukturą
IT, konfiguracji infrastruktury IT, zdobyte w ciągu ostatnich 10 lat, w tym co najmniej:
a) Doświadczenie w pracy w obszarze IT Service Management (konfiguracja, zarządzanie
incydentami, zarzadzanie zmianą);
b) Doświadczenie w budowaniu, modyfikacji i wdrażaniu procesów IT, w tym w konfiguracji i
automatyzacji procesów;
c) Doświadczenie w projektowaniu, wdrażaniu, utrzymaniu oraz wsparciu rozwiązań w obszarze
użytkowanych przez Zamawiającego aplikacji: HPSM lub Intrack (Ingrifo).
2) Umiejętność stosowania dobrych praktyk ITIL lub CoBIT lub równoważnych zawierających
najlepsze praktyk zarządzania usługami IT, wykorzystywane w projektach informatycznych.
2. Zakres obowiązków obejmuje co najmniej:
1) Opracowanie standardów technologicznych w oparciu o analizę bieżącego wykorzystania oraz
analizę potrzeb;
2) Projektowanie i budowa procesów informatycznych w systemie obsługi zgłoszeń
informatycznych;
3) Projektowanie i budowa procesów informatycznych w systemie monitorowania usług
informatycznych.

9) ARCHITEKT ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH
1. Wymagania:
1) Minimum 3 lata doświadczenia w zarządzaniu i automatyzacji środowisk chmurowych,
rozwijaniu, automatycznym kreowaniu i utrzymaniu zasobów chmurowych.
2) Minimum 3 lata praktycznego doświadczenia z metodami transformacji centrów przetwarzania
danych, w tym analizie obecnego rozwiązania, tworzeniu koncepcji architektury docelowego
rozwiązania, planowaniu i realizacji migracji.
3) Doświadczenie w budowaniu katalogu usług dla rozwiązań chmurowych.
4) Wiedza w zakresie dostępnych modeli rozwiązań, technologii i produktów oferowanych dla
chmurowych centrów przetwarzania danych.

5) Znajomość wzorców świadczenia usług dla chmur obliczeniowych – IaaS, PaaS, SaaS oraz
dostępnych rozwiązań i produktów dla rozwiązań prywatnych środowisk.
6) Doświadczenie w technologiach sieciowych w tym sieciach definiowanych programowo.
7) Znajomość architektury aplikacji oraz komponentów składowych systemów: sprzęt, systemy
operacyjne, middleware, bazy danych.
8) Doświadczenie z OpenStack, Kubernetes, Ansible, Docker oraz systemami wirtualizacji KVM,
VMware, Hyper-V.
9) Znajomość praktyki DevOps.
10)
Wykształcenie wyższe techniczne.
11)
Znajomości języka angielskiego (B1).
2. Zakres obowiązków obejmuje co najmniej:
1) Opracowanie projektu technicznego wdrożenia prywatnej chmury obliczeniowej.
2) Opracowanie standardów technologicznych dla chmury obliczeniowej.
3) Wdrażanie usług chmury obliczeniowej.
4) Opracowanie wytycznych dla rozwiązań przeznaczonych do uruchomienia w chmurze
obliczeniowej. Wsparcie zespołów monitorujących dostępność i bezpieczeństwo rozwiązań w
chmurze obliczeniowej. Wsparcie klientów w procesie migracji do chmury obliczeniowej.
5) Walidacja zgodności rozwiązań wdrażanych w chmurze obliczeniowej z przyjętymi standardami
i politykami. Udział w tworzeniu strategii architektury w zakresie chmury obliczeniowej.
6) Dokumentowanie architektury chmury obliczeniowej.

10)

STARSZY ANALITYK BIZNESOWY

1. Wymagania:
1) Minimum 5-letnie doświadczenie w zbieraniu oraz dokumentowaniu wymagań biznesowych i
funkcjonalnych dla rozwiązań informatycznych, zdobyte w ciągu ostatnich 10 lat;
2) Umiejętności w zakresie pozyskiwania wiedzy i wymagań;
3) Umiejętności analityczne;
4) Umiejętność rozwiązywania problemów;
5) Umiejętność komunikacji z przedstawicielami zespołów biznesowych oraz IT;
6) Znajomość:
a) BPMN lub równoważnej graficznej notacji służącej do opisywania procesów biznesowych,
b) UML lub równoważnego graficznego języka służącego do obrazowania, specyfikowania,
tworzenia i dokumentowania elementów systemów informatycznych (diagramy: przypadków
użycia, aktywności, maszyny stanowej);
c) Zagadnień związanych z pozyskiwaniem wymagań biznesowych dla projektów IT, modelowaniem
otoczenia i procesów biznesowych oraz inżynierią oprogramowania;
d) Visual Paradigm lub Enterprise Architect lub równoważnych narzędzi do modelowania,
f) Podstawowa znajomość relacyjnych baz danych;
7) Umiejętność prezentacji wyników analizy i rekomendacji dla zróżnicowanego gremium
odbiorców;
9) Umiejętność pracy w metodykach zwinnych (scrum).
2. Zakres obowiązków obejmuje co najmniej:
1) Kierowanie procesem złożonej analizy biznesowej / zespołem analityków;

2) Definiowanie problemów i potrzeb na poziomie biznesowym;
3) Określanie interesariuszy, otoczenia biznesowego oraz wpływu projektów na organizację;
4) Określanie zdolności oraz wariantów biznesowych;
5) Określanie KPI dla projektów;
6) Przygotowanie słowników, reguł oraz procesów biznesowych;
7) Zbieranie, analiza i dokumentowanie wymagań biznesowych;
8) Zbieranie wymagań systemowych (funkcjonalnych i niefunkcjonalnych);
9) Określanie przypadków użycia systemów informatycznych;
10) Modelowanie danych na poziomie logicznym;
11) Definiowanie interfejsów oraz przepływu komunikacji między modułami;
12) Proponowanie i konsultowanie rozwiązań biznesowych ze zleceniodawcami oraz realizatorami
zdefiniowanych wymagań;
13) Wsparcie analityczne na etapach projektowania, wytwarzania i testowania systemów
informatycznych.

11)

ANALITYK BIZNESOWY

1. Wymagania:
1) Minimum 2-letnie doświadczenie w zbieraniu oraz dokumentowaniu wymagań biznesowych i
funkcjonalnych dla rozwiązań informatycznych, zdobyte w ciągu ostatnich 5 lat;
2) Umiejętności w zakresie pozyskiwania wiedzy i wymagań;
3) Umiejętności analityczne;
4) Umiejętność rozwiązywania problemów;
5) Umiejętność komunikacji z przedstawicielami zespołów biznesowych oraz IT;
6) Umiejętność prezentacji wyników analizy i rekomendacji dla zróżnicowanego gremium
odbiorców;
7) Znajomość:
a) BPMN lub równoważnej graficznej notacji służącej do opisywania procesów biznesowych;
b) UML lub równoważnego graficznego języka służącego do obrazowania, specyfikowania,
tworzenia i dokumentowania elementów systemów informatycznych (diagramy: przypadków
użycia, aktywności, maszyny stanowej);
c) Zagadnień związanych z pozyskiwaniem wymagań biznesowych dla projektów IT,
modelowaniem otoczenia i procesów biznesowych oraz inżynierią oprogramowania;
d) Visual Paradigm lub Enterprise Architect lub równoważnych narzędzi do modelowania;
f) Podstawowa znajomość relacyjnych baz danych;
8) Umiejętność prezentacji wyników analizy i rekomendacji dla zróżnicowanego gremium
odbiorców.
2. Zakres obowiązków obejmuje co najmniej:
1) Definiowanie problemów i potrzeb na poziomie biznesowym;
2) Określanie interesariuszy, otoczenia biznesowego oraz wpływu projektów na organizację;
3) Określanie zdolności oraz wariantów biznesowych;
4) Określanie KPI dla projektów;
5) Przygotowanie słowników, reguł oraz procesów biznesowych;
6) Zbieranie, analiza i dokumentowanie wymagań biznesowych;
7) Zbieranie wymagań systemowych (funkcjonalnych i niefunkcjonalnych);

8) Określanie przypadków użycia systemów informatycznych;
9) Modelowanie danych na poziomie logicznym;
10) Definiowanie interfejsów oraz przepływu komunikacji między modułami;
11) Proponowanie i konsultowanie rozwiązań biznesowych ze zleceniodawcami oraz
realizatorami zdefiniowanych wymagań;
12) Wsparcie analityczne na etapach projektowania, wytwarzania i testowania systemów
informatycznych.

12)

ANALITYK SYSTEMOWY

1. Wymagania:
1) Minimum 2-letnie doświadczenie w analizie wymagań lub projektowaniu systemów
informatycznych, zdobyte w ciągu ostatnich 10 lat.;
2) Umiejętności analityczne;
3) Umiejętności interpersonalne w zakresie pozyskiwania wiedzy i wymagań;
4) Umiejętność rozwiązywania problemów.
5) Umiejętność praktycznego wykorzystania:
a) notacji BPMN;
b) notacji UML (diagramy: przypadków użycia, aktywności, maszyny stanowej, klas, sekwencji,
komponentów);
c) narzędzia Enterprise Architekt;
6) Znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem wymagań systemowych i przypadków użycia
dla projektów informatycznych, modelowaniem architektury, projektowaniem systemów
informatycznych oraz inżynierią oprogramowania.
7) Podstawowa znajomość:
a) technologii: XML, JSON, REST API,
b) relacyjnych baz danych.
2. Zakres obowiązków obejmuje co najmniej:
1) Zbieranie wymagań systemowych (funkcjonalnych i niefunkcjonalnych);
2) Określanie przypadków użycia systemów informatycznych;
3) Modelowanie danych na poziomie logicznym;
4) Określanie architektury dla projektowanych systemów;
5) Definiowanie interfejsów oraz przepływu komunikacji między modułami;
6) Modelowanie diagramów aktywności, sekwencji oraz stanów dla modułów projektowanych
systemów;
7) Tworzenie makiet GUI do systemów;
8) Proponowanie i konsultowanie rozwiązań systemowych ze zleceniodawcami oraz realizatorami
zdefiniowanych wymagań;
9) Wsparcie analityczne na etapach projektowania, wytwarzania i testowania systemów
informatycznych.

13)

STARSZY PROGRAMISTA JAVA

1. Wymagania:
1) Znajomość i doświadczenie z technologiami Java 7, 8 i wzwyż oraz Java EE 6 i wzwyż;
2) Min. 5 lat doświadczenia w pracy na stanowisku programisty Java;

3) Znajomość zagadnień SOLID, TDD, GitFlow, Design Patterns;
4) Znajomość i doświadczenie z technologiami:
a) Spring Framework,
b) JPA i/lub dowolną z bibliotek klasy ORM (Object-Relational Mapping) np. Hibernate, EclipseLink,
c) relacyjną bazą danych SQL,
d) dowolnym z serwerów aplikacyjnych np. JBoss, WebLogic, WildFly,
e) maven 3, Gradle,
f) webserwisy SOAP oraz REST,
g) dobra znajomość HTML, JavaScript, CSS,
h) jedna z technologii fornt-endowych: JSF, Angular 2 +, Vaadin,
i) top 10 podatności OWASP,
j) umiejętność konfiguracji środowiska Continous Integration (np. Jenkins),
5) Bardzo dobra znajomość systemu wersjonowania GIT;
6) Znajomość bibliotek wspierających testowanie np. Mockito, AssertJ, Arquillian;
7) Znajomość baz danych NoSQL wykorzystywanych przez Zamawiającego: MongoDB, Apache
Cassandra, oraz technik ich integracji z technologią Spring Framework
8) Znajomość : Docker lub Kubernates,
2. Zakres obowiązków obejmuje co najmniej:
1) Wytwarzanie wydajnego, skalowanego oraz stabilnego oprogramowania;
2) Uczestnictwo w projektowaniu i wytwarzaniu nowych funkcjonalności pokrytych testami
jednostkowymi oraz integracyjnymi;
3) Wsparcie w diagnozie problemów i optymalizacji działania produkcyjnego systemu,
4) Udział w optymalizacji procesu wytwarzania oprogramowania: Continous Integration,
zapewnienie jakości, dobór technologii;
5) Praca zgodna z metodyką SCRUM (udział w spotkaniach: Daily SCRUM, Sprint Review Meeting,
Sprint Retrospective, Sprint Planning Meeting);
6) Wykonywanie code review na pull-requestach;
7) Wsparcie dla procesu – git-flow;
8) Szacowanie pracy w ramach przyszłych projektów
9) Coaching w ramach małych zespołów
10) Kierowanie małymi zespołami wytwórczymi (do 5 osób);
11) Dokumentacja wypracowanych rozwiązań;
12) Aktywny udział w wewnątrz-zespołowej wymianie wiedzy:
13) Udział w szkoleniach technicznych,
14) Przygotowywanie krótkich szkoleń wewnętrznych dla pozostałych członków zespołu;
15) Opisywanie tips&trics na Confluence.

14)

PROGRAMISTA JAVA

1. Wymagania:
1) Znajomość i doświadczenie z technologiami Java 7, 8 i wzwyż oraz Java EE 6 i wzwyż;
2) Min. 3-letnie doświadczenia w pracy na stanowisku programisty Java;
3) Spring Framework,
a) JPA i/lub dowolną z bibliotek klasy ORM (Object-Relational Mapping) np. Hibernate,
EclipseLink,
b) relacyjną bazą danych SQL,

c)
d)
e)
f)
g)
4)
5)
6)
a)
b)

dowolnym z serwerów aplikacyjnych np. JBoss, WebLogic, WildFly,
maven 3, Gradle,
webserwisy SOAP oraz REST,
dobra znajomość HTML, JavaScript, CSS,
jedna z technologii fornt-endowych: JSF, Angular 2 +, Vaadin;
Dobra znajomość systemu wersjonowania GIT;
Znajomość JUnit;
Znajomość:
Docker
Znajomość bibliotek wspierających testowanie np. Mockito, Arquillian, AssertJ, Spock, Selenium,

2. Zakres obowiązków obejmuje co najmniej:
1) Wytwarzanie wydajnego, skalowanego oraz stabilnego oprogramowania;
2) Uczestnictwo w wytwarzaniu nowych funkcjonalności pokrytych testami jednostkowymi oraz
integracyjnymi;
3) Wsparcie w diagnozie problemów i optymalizacji działania produkcyjnego systemu, który operuje
na bardzo dużych wolumenach danych;
4) Praca zgodna z metodyką SCRUM (udział w spotkaniach: Daily SCRUM, Sprint Review Meeting,
Sprint Retrospective, Sprint Planning Meeting);
5) Wykonywanie code review na pull-requestach;
6) Wsparcie dla procesu - git-flow;
7) Aktywny udział w wewnątrz-zespołowej wymianie wiedzy;
8) Udział w szkoleniach technicznych;
9) Przygotowywanie krótkich szkoleń wewnętrznych dla pozostałych członków zespołu;
10) Opisywanie tips&trics na Confluence.

15)

PROGRAMISTA BAZ DANYCH

1. Wymagania:
1) Co najmniej 3-letnie doświadczenie w roli programisty baz danych Oracle, DB2
i Postgres;
2) Biegła znajomość PL/SQL (typy, kolekcje, wyzwalacze, pakiety, wbudowane biblioteki
producenta);
3) Biegła znajomość SQL w tym wiedza o optymalizacji zapytań;
4) Znajomość wybranych innych silników baz danych;
5) Przynajmniej podstawowa wiedza z zakresu procesów ETL.
2. Zakres obowiązków obejmuje co najmniej:
1) Projektowanie systemów opartych o relacyjne bazy danych, w szczególności Oracle, DB2
i Postgres.
2) Implementacja rozwiązań lub wprowadzanie zmian;
3) Współpraca z zespołem odpowiedzialnym za funkcjonowanie środowiska produkcyjnego
4) Analiza problemów wydajnościowych;
5) Projektowanie struktur danych, rozwiązań integracyjnych.

16)

ADMINISTRATOR SERWERÓW APLIKACYJNYCH

1. Wymagania:
1) Co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy w roli administratora serwerów aplikacyjnych,
zdobyte w ciągu ostatnich 10 lat, w tym:
Doświadczenie z zakresu administracji i utrzymania oprogramowania serwerów aplikacji lub web co
najmniej jednej wykorzystywanej przez zamawiającego technologii: Oracle WebLogic, Oracle
Application Server, JBoss, MS IIS, Tomcat, Apache, IBM WebSphere;
2) Znajomość:
a) Systemów operacyjnych użytkowanych przez Zamawiającego: Windows Server i Linux;
b) Użytkowanych przez Zamawiającego: Active Directory, Microsoft Exchange;
c) Co najmniej jednej z wykorzystywanych przez Zamawiającego usług wirtualizacyjnych Hyper-V
lub VMware lub Citrix;
d) Stosowanego przez Zamawiającego produktu Microsoft System Center na poziomie
zapewniającym korzystanie z wszystkich funkcjonalności ww. produktu;
e) Windows PowerShell;
f) Usług archiwizacji w obszarach systemów operacyjnych;
g) Aktualnych standardów sieciowych i rozwiązań telekomunikacyjnych.
3) Umiejętność tworzenia skryptów (bash).
2. Zakres obowiązków obejmuje co najmniej :
1) Administracja oraz utrzymanie następującego oprogramowania serwerów aplikacji lub serwerów
web wykorzystywanego przez Zamawiającego Oracle WebLogic, Oracle Application Server, JBoss,
MS IIS, Tomcat, Apache, IBM WebSphere);
2) Udział w przygotowaniu i wdrażaniu nowych projektów;
3) Zarządzanie incydentami i problemami zgłaszanymi przez klientów wewnętrznych i
zewnętrznych;
4) Tworzenie i utrzymanie dokumentacji technicznej zarządzanych systemów;
5) Udział w rozwoju systemów IT i wdrażaniu korporacyjnych standardów IT;
6) Zapewnienie ciągłości działań powierzonych systemów;
7) Utrzymanie oraz planowanie rozwoju infrastruktury IT.

17)

ADMINISTRATOR PLATFORMY INTEGRACYJNEJ

1. Wymagania:
1) Co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy w roli administratora platformy integracyjnej, w tym
doświadczenie z zakresu administracji i utrzymania wykorzystywanego przez Zamawiającego
oprogramowania platformy integracyjnej, co najmniej w zakresie: IBM MQ, IBM App Connect
Enterprise, IBM Business Process Manager Server, IBM DataPower Gateway;
2) Znajomość:
a) Oprogramowania platformy integracyjnej w zakresie: IBM MQ, IBM App Connect Enterprise,
IBM Business Process Manager Server, IBM DataPower Gateway;
b) Systemów operacyjnych Linux oraz Windows na poziomie dobrym;
c) Funkcjonowania sieci komputerowych LAN, WAN na poziomie podstawowym;
d) Relacyjnych baz danych na poziomie podstawowym;
e) Języka angielskiego na poziomie B1.

f) Umiejętność pracy w zespole.
g) Umiejętność tworzenia skryptów (bash).
2. Zakres obowiązków obejmuje co najmniej:
1) Administracja oraz utrzymanie wykorzystywanego przez Zamawiającego oprogramowania
platformy integracyjnej (IBM MQ, IBM App Connect Enterprise, IBM Business Process Manager
Server, IBM DataPower Gateway);
2) Udział w przygotowaniu i wdrażaniu nowych projektów;
3) Zarządzanie incydentami i problemami zgłaszanymi przez klientów wewnętrznych i
zewnętrznych;
4) Tworzenie i utrzymanie dokumentacji technicznej zarządzanych systemów;
5) Udział w rozwoju systemów IT;
6) Zapewnienie ciągłości działania powierzonych systemów;
7) Utrzymanie oraz planowanie rozwoju infrastruktury IT.

18)

ADMINISTRATOR PLATFORMY BAZODANOWEJ

1. Wymagania:
1) Co najmniej 3-letnie doświadczenie w administrowaniu relacyjnymi bazami danych w co najmniej
jednej z technologii wykorzystywanych przez Zamawiającego: Oracle, MS SQL Server, DB2 i
PostgreSql.
2) Znajomość:
a) Systemów operacyjnych stosowanych przez Zamawiającego Linux (RedHat/SLES), MS Windows
Server na poziomie dobrym;
b) Języka SQL, PL\SQL na poziomie umożliwiającym tworzenie złożonych zapytań z dbałością o
optymalizację kosztu wykonania;
c) Zagadnień High Availability oraz Disaster Recovery w zakresie stosowanych technologii (Oracle
DataGuard, Oracle RAC, MS SQL Failover Cluster, SQL AlwaysON);
d) Języka angielskiego na poziomie umożliwiającym korzystanie z dokumentacji technicznej;
3) Umiejętność analitycznego myślenia i dobrej organizacji czasu pracy własnej;
4) Umiejętność pracy w zespole.
5) Umiejętność strojenia baz danych (performance tuning).
2. Zakres obowiązków obejmuje co najmniej:
1) Administrowanie środowiskiem bazodanowym polegające na wykonywaniu co najmniej
następujących czynności:
a) Instalacja i konfiguracja baz danych,
b) Podnoszenie wersji baz danych,
c) Usuwanie awarii baz danych i analizowanie przyczyn awarii baz danych,
d) Wykonywanie zadań backup i restore dla baz danych,
e) Planowanie pojemność baz danych,
f) Strojenie baz danych;
2) Opracowanie rozwiązań usprawniających administrację i działanie systemu;
3) Przygotowywanie zmian w konfiguracji infrastruktury teleinformatycznej i ich dokumentacja;
4) Monitoring zarządzanych systemów w środowisku informatycznym;

5) Współpraca z innymi Zespołami podczas wdrażania nowych rozwiązań oraz przejmowania
systemów do utrzymania;
6) Raportowanie pojemności i ciągłości usług IT;
7) Tworzenie procedur eksploatacyjnych (operacyjnych) i instrukcji technicznych.

19)

STARSZY TESTER

1. Wymagania:
1) Co najmniej 5-letnie doświadczenie w testowaniu oprogramowania - przeprowadzane testy:
funkcjonalne, integracyjne, akceptacyjne, doświadczenie to zostało zdobyte w ciągu ostatnich 10
lat. Powyższe doświadczenie musi obejmować:
a) 2-letnie doświadczenie w pracy z narzędziami do zarządzania testami oraz raportowania błędów;
b) 2-letnie doświadczenia w pracy z narzędziami wspomagającymi testy: SoapUI, JMeter
stosowanymi przez Zamawiającego
d) 2-letnie doświadczenie w koordynowaniu prac zespołu testerskiego, jak i prac zespołu testerów
biznesowych;
e) Roczne doświadczenie w planowaniu prac zespołu testerskiego w procesie wytwarzania i
utrzymania oprogramowania.
2) Znajomość języka SQL / PLSQL na poziomie podstawowym.
2. Zakres obowiązków obejmuje co najmniej:
1) Przeprowadzanie testów manualnych;
2) Przygotowywanie środowisk i narzędzi testowych;
3) Opracowywanie dokumentacji testowej: scenariuszy testowych, przypadków testowych,
raportów;
5) Udział we wdrażaniu oprogramowania;
6) Zapewnianie jakości wytwarzanych produktów;
7) Współpraca z zespołem wytwarzania oprogramowania;
8) Współpraca z testerami biznesowymi klienta;
9) Zarządzanie małymi zespołami testerów (do 5 osób).

20)

TESTER

1. Wymagania:
1) Co najmniej 3 letnie doświadczenie w testowaniu oprogramowania - przeprowadzane testy:
funkcjonalne, integracyjne, akceptacyjne;
2) Tytuł inżyniera lub magistra (preferowane kierunki informatyka, matematyka lub pokrewne);
3) Praktyczna znajomość języka SQL / PLSQL;
4) Doświadczenie w pracy z narzędziami do zarządzania testami oraz raportowania błędów,
np. JIRA;
5) Doświadczenia w pracy z narzędziami wspomagającymi testy: SoapUI;
6) Umiejętność analitycznego myślenia;
7) Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne;
8) Komunikatywność;
9) Samodzielność;
10) Umiejętność pracy zespołowej zorientowanej na zadania;
11) Wysoka kultura osobista;

12) Dociekliwość, dokładność, cierpliwość.
2. Zakres obowiązków obejmuje co najmniej:
1) Przeprowadzenie testów manualnych;
2) Opracowywanie dokumentacji testowej: scenariuszy testowych, przypadków testowych,
raportów;
3) Zapewnianie jakości wytwarzanych produktów;
4) Udział we wdrażaniu oprogramowania;
5) Współpraca z zespołem wytwarzania oprogramowania;
6) Współpraca z testerami biznesowymi klienta;

21)

KONSULTANT BEZPIECZEŃSTWA IT

1.Wymagania:
1) Co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy w specjalizacji dotyczącej bezpieczeństwa IT, zdobyte
w ciągu ostatnich 10 lat, w tym co najmniej:
a) Doświadczenie polegające na wdrożeniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wraz
z umiejętnością przeprowadzenia Klasyfikacji Informacji, Inwentaryzacji Aktywów;
b) Doświadczenie we współpracy z klientami zewnętrznymi przy analizie i precyzowaniu wymagań
do projektów;
c) Doświadczenie w analizie organizacji klientów, jej procesów, architektury i infrastruktury pod
kątem bezpieczeństwa IT;
d) Doświadczenie w analizie zagrożeń występujących w sieciach komputerowych oraz aplikacjach;
e) Doświadczenie w analizie bezpieczeństwa środowisk chmury obliczeniowej.
2) Certyfikat CISSP lub CISA lub CISM lub inny równoważny obejmujący tematykę oceny systemów
informatycznych pod kątem bezpieczeństwa;
• Certyfikat CISSP wydany przez ISC2 lub równoważny, który pokrywa następujące obszary:
o Zarządzanie bezpieczeństwem i ryzykiem,
o Bezpieczeństwo zasobów,
o Architektura i inżynieria bezpieczeństwa,
o Bezpieczeństwo komunikacji i sieci,
o Zarządzanie tożsamością i dostępem,
o Ocena i testowanie bezpieczeństwa,
o Operacyjne zarządzanie bezpieczeństwem,
o Bezpieczeństwo w rozwoju oprogramowania
(powyższe obszary zdefiniowane w oparciu o opisy na stronie https://intellipaat.com/blog/cisspdomains-explained/).
• Certyfikat CISA wydany przez ISACA lub równoważny, który pokrywa następujące obszary:
o Proces audytowania systemów informacyjnych,
o Ład korporacyjny i zarządzanie IT,
o Pozyskiwanie, rozwój i implementacja systemów informatycznych,
o Obsługa systemów informatycznych i odporność biznesowa,
o Zabezpieczenie zasobów informacyjnych.
• Certyfikat CISM wydany przez ISACA lub równoważny, który pokrywa następujące obszary:
o Ład w bezpieczeństwie informacji,
o Zarządzanie ryzkiem informacji,

o Budowa i zarządzanie programu bezpieczeństwa informacji,
o Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa
(powyższe obszary zdefiniowane w oparciu o informacje zawarte w dokumencie „Exam Candidate
Guide – English”. który dostępny jest na stronie www.isaca.org).
3) Umiejętność pisania dokumentów o charakterze raportów, analiz, dokumentacji technicznej.
4) Znajomość zagadnień z dziedziny bezpieczeństwa sieci i systemów operacyjnych oraz rozwiązań
chmurowych;
5) Znajomość narzędzi przydatnych w analizie bezpieczeństwa urządzeń i protokołów sieciowych
oraz aplikacji;
6) Zdolności analityczne, interpersonalne i komunikacyjne.
2. Zakres obowiązków obejmuje co najmniej:
1) Przygotowywanie materiałów analitycznych, raportów z audytów oraz niezbędnej dokumentacji;
2) Prowadzenie projektów dla klientów z obszaru bezpieczeństwa IT;
3) Udział w spotkaniach projektowych i doradztwo (w roli eksperta).

22)

PROJEKTANT UX

1. Wymagania:
1) Co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe dotyczące projektowania systemów
informatycznych w sposób zgodny z UX (user experience), zdobyte w ciągu ostatnich 10 lat, w tym
co najmniej:
2) Doświadczenie w projektowaniu interfejsów użytkownika (UI) zgodnych z wytycznymi WCAG 2.1;
3) Doświadczenie w projektowaniu UI zgodnie z techniką projektowania stron www, tak aby jej
wygląd i układ dostosowywał się automatycznie do rozmiaru okna przeglądarki, na której jest
wyświetlany (RWD);
4) Doświadczenie w przeprowadzaniu testów i badań zgodności z wytycznymi WCAG;
5) Doświadczenie we współpracy z zespołami programistów.
2. Zakres obowiązków obejmuje co najmniej:
1) Projektowanie interfejsów użytkownika (UI) zgodnych z wytycznymi WCAG;
2) Wykonywanie szkiców i makiet oraz specyfikacji funkcjonalnej;
3) Przeprowadzanie testów użyteczności i analiz zachowań użytkowników;
4) Przeprowadzanie badań użyteczności z użytkownikami.

23)

GRAPHIC DESIGNER

1. Wymagania:
1) Co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w roli projektanta graficznego, zdobyte w ciągu
ostatnich 10 lat, w tym doświadczenie w projektowaniu interfejsów graficznych systemów
informatycznych i webowych.
2. Zakres obowiązków obejmuje co najmniej:
1) Projektowanie kompleksowych grafik i identyfikacji wizualnych;
2) Współpraca z zespołem komunikacji i zespołami projektowymi;
3) Przygotowywanie projektów funkcjonalnych i UX;
4) Projektowanie stron mobilnych;

5) Dbałość o spójną komunikację we wszystkich obszarach;
6) Przygotowywanie materiałów do druku wg dostarczonej specyfikacji.

24)

STARSZY PROGRAMISTA FRONT-END

1. Wymagania:
1) Min. 5-letnie doświadczenia w pracy na stanowisku programisty front-end;
2) Znajomość i doświadczenie w pracy z technologiami:
3) HTML5, CSS3,
4) Bardzo dobra znajomość JavaScript ES6 i TypeScript,
5) Dobra znajomość Bootstrap,
6) Bardzo dobra znajomość Angular,
7) webserwisy REST,
8) swagger, generowanie interfejsów/klas
9) Node.js, NPM,
10) Protractor, Jasmine, Karma;
11) Jenkins
12) Znajomość:
13) Wytycznych WCAG.
2. Zakres obowiązków obejmuj co najmniej:
1) Uczestnictwo w projektowaniu i wytwarzaniu responsywnych i nowoczesnych aplikacji frontendowych;
2) Wsparcie w diagnozie i rozwiązywaniu błędów produkcyjnych;
3) Pokrywanie kodu źródłowego testami jednostkowymi oraz integracyjnymi;
4) Praca zgodna z metodyką Scrum (udział w spotkaniach: Daily Scrum, Sprint Review Meeting,
Sprint Retrospective, Sprint Planning Meeting);
5) Wykonywanie code review na pull-requestach;
6) Dokumentacja wypracowanych rozwiązań;
7) Aktywny udział w wewnątrz-zespołowej wymianie wiedzy.

25)

ADMINISTRATOR DS. SIECI SAN i PAMIĘCI MASOWYCH

1. Wymagania:
1) Co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w roli administratora sieci SAN i pamięci
masowych zdobyte w ciągu ostatnich 10 lat w tym:
a) Doświadczenie w zarządzaniu infrastrukturą sieci i przełączników SAN - co najmniej jeden z
następujących, stosowanych przez Zmawiającego: IBM, HP, Cisco, Brocade;
b) Doświadczenie w zarządzaniu systemami macierzowymi - co najmniej jeden z następujących,
stosowanych przez Zamawiającego: EMC, IBM, NetApp, HP, HDS;
c) Doświadczenie w administracji i utrzymywania usług informatycznych.
2) Sprawne poruszanie się w środowiskach z których korzysta Zamawiający Unix/Linux/Microsoft
Windows.
3) Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym korzystanie z dokumentacji.
2. Zakres obowiązków obejmuje co najmniej:

1) Administracja, rozwój i utrzymanie infrastruktury sieci SAN oraz macierzy dyskowych, w
ośrodkach przetwarzania;
2) Nadzór stanu zabezpieczeń powierzonej infrastruktury w celu utrzymania właściwego poziomu
jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług informatycznych;
3) Prowadzenie analiz wydajności powierzonej infrastruktury oraz jej strojenie w celu utrzymania
jej na wymaganym poziomie dostępności i wydajności;
4) Wykonywanie instalacji i re-instalacji oraz konfiguracji powierzonej infrastruktury w celu
uruchamiania i utrzymania świadczonych usług informatycznych;
5) Rozwiązywanie incydentów i problemów mających negatywny wpływ na administrowaną
infrastrukturę, świadczenie pomocy użytkownikom w celu zapewnienia wysokiej dostępności
świadczonych usług informatycznych;
6) Współpraca z administratorami: systemów operacyjnych, systemów backupu oraz odbiorcami
usług IT;
7) Udział w definiowaniu i raportowaniu umów SLA;
8) Współpraca z serwisami firm zewnętrznych w celu utrzymania w pełnej sprawności infrastruktury
powierzonej do eksploatacji;
9) Nadzorowanie realizacji umów serwisowych i utrzymanie ciągłości wsparcia technicznego dla
eksploatowanego sprzętu i oprogramowania w celu utrzymania właściwego poziomu jakości i
bezpieczeństwa świadczonych usług informatycznych;
10) Uczestnictwo w uruchamianiu i prowadzeniu projektów informatycznych w zakresie wdrożeń
systemów informatycznych oraz sprawowania nadzoru nad ich instalacją i uruchamianiem w celu
dostarczenia zapotrzebowanych usług informatycznych;
11) Uczestnictwo w uruchamianiu i prowadzeniu postępowań o zamówienia publiczne w celu
wyłonienia dostawcy usługi lub oprogramowania systemu informatycznego.

26)

ADMINISTRATOR DS. BACKUPU I ARCHIWIZACJI

1. Wymagania:
1) Co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w roli administratora backupu i archiwizacji
zdobyte w ciągu ostatnich 10 lat w tym:
a) Doświadczenie w administracji systemami backupu - co najmniej jeden ze stosowanych przez
Zmawiającego: IBM Spectrum Protect, Veeam Backup & Replication, Veritas NetBackup,
Commvault Simpana;
b) Doświadczenie w pracy przy zarządzaniu infrastrukturą sieci i urządzeń SAN - co najmniej jeden
ze stosowanych przez Zmawiającego: IBM, HP, Cisco, Brocade;
c) Doświadczenie w administracji urządzeniami do składowania danych w tym: biblioteki taśmowe,
wirtualne biblioteki taśmowe, oraz systemami macierzowymi - co najmniej jeden ze stosowanych
przez Zamawiającego: EMC, IBM, NetApp, HP, HDS;
d) Doświadczenie w pracy w środowiskach z których korzysta Zamawiający Unix/Linux/Microsoft
Windows.
2) Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym korzystanie z dokumentacji.
2. Zakres obowiązków obejmujący co najmniej:
1) Administracja, rozwój i utrzymanie środowisk systemów backupu i archiwizacji powierzonych do
eksploatacji (w tym min. macierze dyskowe, urządzenia do składowania backupu);

2) Nadzór stanu zabezpieczeń powierzonych systemów w celu utrzymania właściwego poziomu
jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług informatycznych;
3) Prowadzenie analiz wydajności powierzonych systemów oraz ich strojenie w celu utrzymania
systemów na wymaganym poziomie dostępności i wydajności;
4) Wykonywanie instalacji i re-instalacji oraz konfiguracji powierzonych systemów w celu
uruchamiania i utrzymania świadczonych usług informatycznych;
5) Rozwiązywanie incydentów i problemów mających negatywny wpływ na administrowane
systemy, świadczenie pomocy użytkownikom w celu zapewnienia wysokiej dostępności
świadczonych usług informatycznych;
6) Współpraca z odbiorcami usług IT;
7) Udział w definiowaniu i raportowaniu umów SLA;
8) Współpraca z serwisami firm zewnętrznych w celu utrzymania w pełnej sprawności sprzętu,
oprogramowania i systemów powierzonych do eksploatacji;
9) Nadzorowanie realizacji umów serwisowych i utrzymanie ciągłości wsparcia technicznego dla
eksploatowanego sprzętu i oprogramowania backupowego w celu utrzymania właściwego poziomu
jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług informatycznych;
10) Uczestnictwo w uruchamianiu i prowadzeniu projektów informatycznych w zakresie wdrożeń
systemów informatycznych oraz sprawowania nadzoru nad ich instalacją i uruchamianiem w celu
dostarczenia zapotrzebowanych usług informatycznych;
11) Uczestnictwo w uruchamianiu i prowadzeniu postępowań o zamówienia publiczne w celu
wyłonienia dostawcy usługi lub oprogramowania systemu informatycznego.

27)

ADMINISTRATOR DS. SYSTEMÓW OPERACYJNYCH LINUX

1. Wymagania:
1) Co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w roli administratora systemów Linux zdobyte w
ciągu ostatnich 10 lat w tym doświadczenie w obsłudze i administracji wykorzystywanymi przez
Zamawiającego systemami operacyjnymi LINUX - co najmniej jeden z: Red Hat Linux, SUSE Linux,
Oracle Linux.
2) Znajomość:
a) Zagadnień związanych z bezpieczeństwem systemów informatycznych w zakresie zabezpieczania
serwerów;
b) Środowisk wirtualnych stosowanych przez Zamawiającego VMware vSphere na poziomie
podstawowym;
c) Infrastruktury sieci i urządzeń SAN na poziomie podstawowym;
d) Technologii bazodanowych na poziomie podstawowym;
e) Środowisk Microsoft Windows pozwalające na poziomie pozwalającym na sprawne poruszanie
się w tych środowiskach;
f) Języka angielskiego w stopniu umożliwiającym korzystanie z dokumentacji.
Zakres obowiązków obejmuje co najmniej:
1) Administracja, rozwój i utrzymanie środowisk systemowych powierzonych do eksploatacji
(serwery, systemy operacyjne rodziny LINUX), w tym prowadzi, programuje i nadzoruje.
2) Wykonywanie ich zabezpieczeń w celu utrzymania właściwego poziomu jakości i bezpieczeństwa
świadczonych usług informatycznych.
3) Nadzór stanu zabezpieczeń powierzonych serwerów i systemów w celu utrzymania właściwego
poziomu jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług informatycznych.

4) Prowadzenie analiz wydajności powierzonych serwerów i systemów oraz ich strojenie w celu
utrzymania systemów na wymaganym poziomie dostępności i wydajności.
5) Wykonywanie instalacji i re-instalacji oraz konfiguracji sprzętu serwerowego i oprogramowania
oraz monitorowanie jego pracy w celu uruchamiania i utrzymania świadczonych usług
informatycznych.
6) Rozwiązywanie incydentów i problemów mających negatywny wpływ na administrowane
serwery i systemy, świadczenie pomocy użytkownikom w celu zapewnienia wysokiej dostępności
świadczonych usług informatycznych.
7) Współpraca z odbiorcami usług IT.
8) Udział w definiowaniu i raportowaniu umów SLA.
9) Współpraca z serwisami firm zewnętrznych w celu utrzymania w pełnej sprawności sprzętu,
oprogramowania i systemów powierzonych do eksploatacji.
10) Nadzorowanie realizacji umów serwisowych i utrzymanie ciągłości wsparcia technicznego dla
eksploatowanego sprzętu i oprogramowania w celu utrzymania właściwego poziomu jakości i
bezpieczeństwa świadczonych usług informatycznych.
11) Uczestnictwo w uruchamianiu i prowadzeniu projektów informatycznych w zakresie wdrożeń
systemów informatycznych oraz sprawowania nadzoru nad ich instalacją i uruchamianiem w celu
dostarczenia zapotrzebowanych usług informatycznych.
12) Uczestnictwo w uruchamianiu i prowadzeniu postępowań o zamówienia publiczne w celu
wyłonienia dostawcy usługi lub oprogramowania systemu informatycznego.

28)

ADMINISTRATOR DS. SIECI LAN i WAN

1. Wymagania:
1) Co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy w roli administrator ds. sieci LAN i WAN
zdobyte w ciągu ostatnich 10 lat, w tym:
1) Doświadczenie w administrowaniu lokalnymi sieciami LAN opartymi na urządzeniach CISCO
wykorzystywanych przez Zamawiającego (Nexus, Catalyst, ASR, FIREPOWER);
2) Doświadczenie w konfiguracji urządzeń Firewall wykorzystywanych przez Zamawiającego, co
najmniej 4 następujących producentów Checkpoint, Juniper, PaloAlto, Fortinet;
3) Doświadczenie w konfigurowaniu urządzeń F5 BIG IP wykorzystywanych przez Zamawiającego w
zakresie LTE, APM.
2) Znajomość:
1) Protokołów i funkcjonalności występujących w sieciach LAN i w sieciach WAN tj.: protokoły
routingu (BGP, OSPF), mechanizmy spanning-tree;
2) Mechanizmów i funkcjonalności wykorzystywanych do budowania sieci wysokiej dostępności i
wydajności z zastosowaniem wymienionych powyżej urządzeń;
3) Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym korzystanie z dokumentacji
technicznej.
2. Zakres obowiązków obejmuje co najmniej:
1) Administracja, rozwój i utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej;
2) Nadzór stanu zabezpieczeń powierzonych systemów w celu utrzymania właściwego poziomu
jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług informatycznych,
3) Prowadzenie analiz wydajności powierzonych systemów oraz ich strojenie w celu utrzymania
wymaganego poziomu dostępności i wydajności,

4) Wykonywanie instalacji i re-instalacji oraz konfiguracji powierzonych systemów w celu
uruchamiania i utrzymania świadczonych usług informatycznych,
5) Rozwiązywanie incydentów i problemów mających negatywny wpływ na pracę powierzonych
systemów i infrastruktury teleinformatycznej,
6) Współpraca z odbiorcami usług IT,
7) Udział w definiowaniu i raportowaniu umów SLA,
8) Współpraca z serwisami firm zewnętrznych w celu utrzymania w pełnej sprawności sprzętu,
oprogramowania i systemów powierzonych do eksploatacji,
9) Nadzorowanie realizacji umów serwisowych i utrzymanie ciągłości wsparcia technicznego dla
eksploatowanego sprzętu i oprogramowania backupowego w celu utrzymania właściwego
poziomu jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług informatycznych;
10) Uczestnictwo w uruchamianiu i prowadzeniu projektów informatycznych w zakresie wdrożeń
systemów informatycznych oraz sprawowania nadzoru nad ich instalacją i uruchamianiem w celu
dostarczenia zapotrzebowanych usług informatycznych;
11) Uczestnictwo w uruchamianiu i prowadzeniu postępowań o zamówienia publiczne w celu
wyłonienia dostawcy usługi lub oprogramowania systemu informatycznego.

29)

PROGRAMISTA ORACLE PL/SQL

1. Wymagania:
1) Co najmniej 3-letnie doświadczenie w programowaniu PL/SQL.:
a) Tworzenie złożonych typów danych: rekordy oraz kolekcje (różnych rodzajów);
b) Wykorzystywanie zaawansowane opcje pakietów, w tym deklaracje wstępne oraz poziomy
czystości;
c) Tworzenie różnego rodzaju wyzwalaczy systemowych dla baz i schematów;
d) Wykorzystywanie transakcji autonomicznych do kontroli zapisu danych;
e) Identyfikowanie zależności pomiędzy obiektami schematu;
f) Stosowanie funkcji i procedur zawartych we wbudowanych pakietach systemowych;
g) Tworzenie i stosowanie w praktyce trwałych struktur obiektowych, w tym tabel i widoków
obiektowych;
2) Dobra znajomość SQL na poziomie pozwalającym na pracę z dużymi zbiorami danych.
2. Zakres obowiązków obejmuje co najmniej:
1) Projektowanie baz danych, struktur danych, rozwiązań integracyjnych;
2) Implementacja rozwiązań bazodanowych lub wprowadzanie zmian;
3) Współpraca z zespołem odpowiedzialnym za funkcjonowanie środowiska produkcyjnego.
4) Analiza problemów wydajnościowych.

30)

STARSZY PROGRAMISTA PYTHON

1. Wymagania:
1) Co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy w roli programisty Python, obejmujące co najmniej:
a) Doświadczenie w programowaniu w stosowanym przez Zamawiającego języku Python w wersji;
b) Doświadczenie w stosowaniu użytkownego przez Zamawiającego frameworku Django2 lub innej
biblioteki klasy ORM (Object-Relational Mapping);
c) Doświadczenie w programowaniu w środowisku Unix wykorzystywanym przez Zamawiającego;
d) Doświadczenie w wykorzystywaniu konteneryzacji, np. technologii Docker, Cubernetes lub innej
równoważnej służącej do zarzadzania i skalowania aplikacji kontenerowych;

e) Doświadczenie w programowaniu w środowiskach IDE;
f) Doświadczenie z obszaru budowy usług protokołu komunikacyjnego SOAP (Simple Object Access
Protocol), oraz stosowaniu standardu REST (Representational State Transfer), które Zamawiający
stosuje w rozwiązaniach informatycznych;
g) Doświadczenie w stosowaniu narzędzi służących do automatyzacji CI/CD ;
h) Doświadczenie w stosowaniu jednego z wykorzystywanych przez Zamawiającego rozwiązaniach
informatycznych: Elasticsearch, RabbitMQ, Celery, Redis oraz framework: Falcon.
2. Zakres obowiązków obejmuje co najmniej:
1) Wytwarzanie wydajnego, skalowalnego oraz stabilnego oprogramowania;
2) Uczestnictwo w projektowaniu i wytwarzaniu nowych funkcjonalności pokrytych testami
jednostkowymi oraz integracyjnymi;
3) Wsparcie w diagnozie problemów i optymalizacji działania produkcyjnego systemu, który operuje
na bardzo dużych wolumenach danych;
4) Udział w optymalizacji procesu wytwarzania oprogramowania: Continous Integration,
zapewnienie jakości, dobór technologii;
5) Praca zgodna z metodyką SCRUM (udział w spotkaniach: Daily SCRUM, Sprint Review Meeting,
Sprint Retrospective, Sprint Planning Meeting);
6) Wykonywanie code review;
7) Wsparcie dla procesu - git-flow;
8) Szacowanie pracy w ramach przyszłych projektów;
9) Coaching w ramach małych zespołów;
10) Kierowanie małymi zespołami wytwórczymi (do 5 osób); k) Aktywny udział w wewnątrzzespołowej wymianie wiedzy;
11) Udział w szkoleniach technicznych.

31)

PROGRAMISTA PYTHON

1. Wymagania:
1) Co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy w roli programisty Python, obejmujące co najmniej:
a) Doświadczenie w programowaniu w stosowanym przez Zamawiającego języku Python w wersji
3.x;
b) Doświadczenie w stosowaniu użytkownego przez Zamawiającego frameworku Django2 lub innej
biblioteki klasy ORM (Object-Relational Mapping);
c) Doświadczenie w programowaniu w środowisku Unix stosowanycm przez Zamawiającego;
d) Doświadczenie w wykorzystywaniu konteneryzacji, np. technologii Docker, Cubernetes lub innej
równoważnej służącej do zarzadzania i skalowania aplikacji kontenerowych;
e) Doświadczenie w programowaniu w środowiskach IDE;
f) Doświadczenie z obszaru budowy usług protokołu komunikacyjnego SOAP (Simple Object Access
Protocol), oraz stosowaniu standardu REST (Representational State Transfer), które Zamawiający
stosuje w rozwiązaniach informatycznych;
g)Doświadczenie w stosowaniu jednego z wykorzystywanych przez Zamawiającego rozwiązaniach
informatycznych: Elasticsearch, RabbitMQ, Celery, Redis, framework: Falcon.
2. Zakres obowiązków obejmuje co najmniej:
1) Wytwarzanie wydajnego, skalowalnego oraz stabilnego oprogramowania;

2) Uczestnictwo w wytwarzaniu nowych funkcjonalności pokrytych testami jednostkowymi oraz
integracyjnymi;
3) Wsparcie w diagnozie problemów i optymalizacji działania produkcyjnego systemu, który operuje
na bardzo dużych wolumenach danych;
4) Praca zgodna z metodyką SCRUM (udział w spotkaniach: Daily SCRUM, Sprint Review Meeting,
Sprint Retrospective, Sprint Planning Meeting);
5) Wsparcie dla procesu - git-flow;
6) Aktywny udział w wewnątrz-zespołowej wymianie wiedzy;
7) Udział w szkoleniach technicznych.

32)

PROGRAMISTA FRONT-END

1. Wymagania:
1) Min. 3-letnie doświadczenia w pracy na stanowisku programisty front-end;
2) Znajomość i doświadczenie w pracy z technologiami:
a) HTML5, CSS3,
b) bardzo dobra znajomość JavaScript ES6 i TypeScript,
c) znajomość Bootstrap,
d) Angular,
e) webserwisy REST,
f) swagger,
g) Node.js, NPM,
h) Protractor, Jasmine, Karma;
2. Zakres obowiązków obejmuje co najmniej:
1) Uczestnictwo w projektowaniu i wytwarzaniu responsywnych i nowoczesnych aplikacji frontendowych;
2) Wsparcie w diagnozie i rozwiązywaniu błędów produkcyjnych;
3) Pokrywanie kodu źródłowego testami jednostkowymi oraz integracyjnymi;
4) Praca zgodna z metodyką Scrum (udział w spotkaniach: Daily Scrum, Sprint Review Meeting,
Sprint Retrospective, Sprint Planning Meeting);
5) Wykonywanie code review na pull-requestach;
6) Dokumentacja wypracowanych rozwiązań;
7) Aktywny udział w wewnątrz-zespołowej wymianie wiedzy.

33)

ASYSTENT PROJEKTÓW IT

1. Wymagania:
1) Co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy w roli asystenta projektów IT zdobyte w ciągu
ostatnich 10 lat, obejmujące doświadczenie w wykorzystaniu co najmniej jednej ze stosowanych
przez Zamawiającego metodyk prowadzenia projektów np. PRINCE2, PMI-PMBok, Agile;
2) Wysokie zdolności komunikacyjne;
3) Bardzo dobra znajomość pakietu wykorzystywanego przez Zamawiającego MS Office (Word,
Excel, Power Point, Outlook);
4) Umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
5) Staranność i dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań;
6) Bardzo dobra organizacja i planowanie pracy.
2. Zakres obowiązków obejmuje co najmniej:

1) Aktualizacja statusów projektów w narzędziach informatycznych;
2) Organizacja i obsługa spotkań projektowych w tym sporządzanie notatek ze spotkań;
3) Wsparcie organizacyjne zespołu projektowego;
4) Dbanie o prawidłowy obieg dokumentów i informacji;
5) Przygotowywanie prezentacji, raportów oraz zestawień na potrzeby projektu;
6) Redagowanie pism urzędowych;
7) Monitorowanie prac projektowych.

34)

TESTER AUTOMATYCZNY

1. Wymagania:
1) Co najmniej 3-letnie doświadczenie w testowaniu oprogramowania - przeprowadzane testy:
funkcjonalne, integracyjne, akceptacyjne, automatyczne; doświadczenie to zostało zdobyte w ciągu
ostatnich 10 lat. Powyższe doświadczenie musi obejmować:
a) 2-letnie doświadczenie w pracy z narzędziami do zarządzania testami oraz raportowania błędów;
b) 2-letnie doświadczenie w automatyzacji testów w narzędziu Selenium WebDriver, lub innym
równoważnym narzędziu służącym do automatyzacji testów;
2) Znajomość języka SQL / PLSQL na poziomie podstawowym.
2. Zakres obowiązków obejmuje co najmniej:
1) Opracowywanie skryptów do automatyzacji testów;
2) Przygotowywanie środowisk i narzędzi testowych;
3) Zapewnianie jakości wytwarzanych produktów;
4) Opracowywanie dokumentacji testowej: scenariuszy testowych, przypadków testowych,
raportów;
5) Udział we wdrażaniu oprogramowania;
6) Współpraca z zespołem wytwarzania oprogramowania;
7) Współpraca z testerami biznesowymi klienta;

35)

ADMINISTRATOR SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH (Linux, Windows, Unix, AIX)

1. Wymagania:
1) Co najmniej 2 letnie doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku;
2) Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikację o tematyce
technicznej z wymaganego obszaru;
3) Praktyczna znajomość oprogramowania RedHat (Red Hat Virtualization, Red Hat OpenStack
Platform, Red Hat Ceph Storage, Red Hat Ansible Automation Platform);
4) Znajomość wirtualizatorów: KVM, VMware i HYPER-V;
5) Wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne;
6) Umiejętność analitycznego myślenia i dobrej organizacji czasu pracy;
7) Umiejętność pracy w zespole;
8) Umiejętność pracy pod presją czasu,
2. Zakres obowiązków obejmuje co najmniej:

1) Instalację, konfigurację oraz administrowanie oprogramowaniem Red Hat Virtualization, Red
Hat OpenStack Platform, Red Hat Ceph Storage, Red Hat Ansible Automation Platform;
2) Administrowanie systemami operacyjnymi Linux (RedHat) w zakresie koniecznym do
zapewnienia prawidłowego działania serwerów bazodanowych;
3) Przygotowywanie i wykonywanie wdrożeń, aktualizacji systemów i oprogramowania do
nowszych wersji;
4) Optymalizacja systemów operacyjnych i oprogramowania;
5) Monitorowanie, utrzymywanie dostępności i funkcjonalności systemów operacyjnych,
oprogramowania;
6) Realizację działań mających na celu minimalizację ryzyka oraz zapobieganie występowaniu
awarii środowisk;
7) Stały monitoring pracy serwerów dedykowanymi narzędziami;
8) Tworzenie skryptów i zaawansowanych technik automatyzacji rozwiązań;
9) Planowanie rozwoju infrastruktury zgodnie z najlepszymi praktykami;
10) Tworzenie dokumentacji, procedur eksploatacyjnych (operacyjnych) i instrukcji technicznych;
9) Obsługa zgłoszeń, incydentów, awarii;
10) Współpraca z innymi zespołami podczas wdrażania nowych rozwiązań.

36)

SPECJALISTA DS. SIECI TELEINFORMATYCZNYCH

1. Wymagania
1) Co najmniej 2 letnie doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku;
2) Znajomość technologii: Routing&Switching, bezpieczeństwa teleinformatycznego (Firewall,
VPN, L2 Security, SSL), balansowania ruchu sieciowego;
3) Doświadczenie w administracji siecią LAN/WAN oraz WiFi;
4) Doświadczenie w utrzymaniu infrastruktury sieciowej wymagającej wysokiej dostępności;
znajomość zagadnień z zakresu: QoS, MPLS, DWDM;
5) Niekaralność;
6) Znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikację o tematyce
technicznej z wymaganego obszaru;
7) Wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne;
8) Umiejętność analitycznego myślenia i dobrej organizacji czasu pracy;
9) Umiejętność pracy w zespole;
10) Umiejętność pracy pod presją czasu.
2. Zakres obowiązków obejmuje co najmniej:
1) Zarządzanie aktywnymi elementami sieci;
2) Przygotowywanie i wykonywanie wdrożeń;
3) Planowanie rozwoju infrastruktury sieciowej zgodnie z najlepszymi praktykami;
4) Monitorowanie, utrzymywanie dostępności i funkcjonalności infrastruktury sieciowej;
5) Realizację działań mających na celu minimalizację ryzyka oraz zapobieganie występowaniu
awarii środowisk;
6) Tworzenie dokumentacji, procedur eksploatacyjnych (operacyjnych) i instrukcji technicznych;
7) Planowanie rozwoju infrastruktury aplikacyjnej zgodnie z najlepszymi praktykami;
8) Obsługa zgłoszeń, incydentów, awarii;

9) Współpraca z innymi zespołami podczas wdrażania nowych rozwiązań.

37)
CEPH)

STARSZY SPECJALISTA DS. KONTENERYZACJI (OpenShift, Kubernetes, Ansible,

1. Wymagania :
1) Co najmniej2 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
2) Umiejętność administrowania serwerami w technologii konteneryzacyjnej (np. Docker,
OpenShift, Kubernetes), Microservices, Ansible, CEPH;
3) Znajomość technologii webservice'owych REST API;
4) Umiejętność tworzenia skryptów Shell/BASH;
5) Umiejętność administrowania systemami Linux w zakresie koniecznym do zapewnienia
prawidłowego działania serwerów aplikacyjnych;
6) Znajomość narzędzi i technologii kryptograficznych
7) Niekaralność;
8) Kwalifikacje potwierdzone odpowiednimi szkoleniami;
9) Znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikację o tematyce
technicznej z wymaganego obszaru;
10) Umiejętność analitycznego myślenia i dobrej organizacji czasu pracy;
11) Umiejętność pracy w zespole;
12) Umiejętność pracy pod presją czasu;
13) Dyspozycyjność.
2. Zakres obowiązków obejmujący co najmniej:
1) Instalację, konfigurację oraz administrowanie serwerami aplikacyjnymi w technologii
konteneryzacyjnej (np. Docker, OpenShift, Kubernetes), Microservices;
2) Administrowanie systemami operacyjnymi Linux w zakresie koniecznym do zapewnienia
prawidłowego działania serwerów aplikacyjnych;
3)Przygotowywanie i wykonywanie wdrożeń nowych wersji aplikacji, aktualizacji systemów
operacyjnych i serwerów aplikacyjnych;
3) Optymalizacja systemów operacyjnych i serwerów aplikacyjnych;
4) Monitorowanie, utrzymywanie dostępności i funkcjonalności systemów operacyjnych,
serwerów aplikacyjnych;
5) Realizację działań mających na celu minimalizację ryzyka oraz zapobieganie występowaniu
awarii środowisk;
6) Administrowanie systemami zarządzania treścią;
7) Stały monitoring pracy serwerów dedykowanymi narzędziami;
8) Tworzenie skryptów i zaawansowanych technik automatyzacji rozwiązań;
9) Tworzenie dokumentacji, procedur eksploatacyjnych (operacyjnych) i instrukcji technicznych;
10) Planowanie rozwoju infrastruktury aplikacyjnej zgodnie z najlepszymi praktykami;
11) Obsługa zgłoszeń, incydentów, awarii;
12) Współpraca z innymi zespołami podczas wdrażania nowych rozwiązań.
38) ADMINISTRATOR BAZ DANYCH (MySQL, Postgres, MongoDB, Percona, Cassandra)
1. Wymagania:
1) Co najmniej 2 lata Doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku;

2) Umiejętność administrowania serwerami bazodanowymi w technologiach m.in. MySQL,
Postgres, MongoDB, Percona, Cassandra;
3) Umiejętność administrowania systemami Linux (np. dystrybucja Redhat) w zakresie
koniecznym do zapewnienia prawidłowego działania serwerów bazodanowych;Znajomość
zagadnień związanych z tuningiem zapytań i instancji;
4) Znajomość rozwiązań klastrowych w ramach administrowanych baz danych;
5) Doświadczenie z backup/restore z użyciem TSM;
6) Znajomość zagadnień związanych z Q-Replikacją i SQL-Replikacją;
7) Znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikację o tematyce
technicznej z wymaganego obszaru;
8) Wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne;
9) Umiejętność analitycznego myślenia i dobrej organizacji czasu pracy;
10) Umiejętność pracy w zespole;
11) Umiejętność pracy pod presją czasu;
12) Dyspozycyjność.
Zakres obowiązków obejmujący co najmniej:
1) Instalacja, konfiguracja oraz administrowanie serwerami bazodanowymi w technologiach m.in.
MySQL, Postgres, MongoDB, Percona, Cassandra;
2) Administrowanie systemami operacyjnymi Linux w zakresie koniecznym do zapewnienia
prawidłowego działania serwerów bazodanowych;
3) Przygotowywanie i wykonywanie wdrożeń (np. wykonywanie zapytań i skryptów), aktualizacji
serwerów bazodanowych do nowszych wersji;4) Optymalizacja systemów operacyjnych i serwerów
bazodanowych;
5) Monitorowanie, utrzymywanie dostępności i funkcjonalności systemów operacyjnych, serwerów
bazodanowych;
6)Realizację działań mających na celu minimalizację ryzyka oraz zapobieganie występowaniu awarii
środowisk;
7) Stały monitoring pracy serwerów dedykowanymi narzędziami;
8) Tworzenie skryptów i zaawansowanych technik automatyzacji rozwiązań;
9) Planowanie rozwoju infrastruktury bazodanowej zgodnie z najlepszymi praktykami;
10)Tworzenie dokumentacji, procedur eksploatacyjnych (operacyjnych) i instrukcji technicznych;
11) Obsługa zgłoszeń, incydentów, awarii;12)Współpraca z innymi zespołami podczas wdrażania
nowych rozwiązań.

39) ADMINISTRATOR BAZ DANYCH (DB2, Oracle)
1. Wymagania:
1) Co najmniej 2 lata oświadczenia w pracy na podobnym stanowisku;
2) Umiejętność administrowania serwerami bazodanowymi w technologiach DB2 lub Oracle;
3) Umiejętność administrowania systemami Aix i Linux (np. dystrybucja Redhat) w zakresie
koniecznym do zapewnienia prawidłowego działania serwerów bazodanowych;
4) Doświadczenie w administrowaniu bazami powyżej 30 TB;
5) Znajomość zagadnień związanych z tuningiem zapytań i instancji;
6) Znajomość RAC i Data Guard;
7) Doświadczenie z backup/restore z użyciem TSM;
8) Znajomość zagadnień związanych z Q-Replikacją i SQL-Replikacją;

9) Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikację o tematyce technicznej
z wymaganego obszaru;
11) Wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne;
12) Umiejętność analitycznego myślenia i dobrej organizacji czasu pracy;
13) Umiejętność pracy w zespole;
14) Umiejętność pracy pod presją czasu.
2. Zakres obowiązków obejmuje co najmniej:
1) Instalacja, konfiguracja oraz administrowanie serwerami bazodanowymi DB2 lub Oracle;
2) Administrowanie systemami operacyjnymi Aix i Linux w zakresie koniecznym do zapewnienia
prawidłowego działania serwerów bazodanowych;
3) Przygotowywanie i wykonywanie wdrożeń (np. wykonywanie zapytań i skryptów), aktualizacji
serwerów bazodanowych do nowszych wersji;
4) Optymalizacja systemów operacyjnych i serwerów bazodanowych;
5) Monitorowanie, utrzymywanie dostępności i funkcjonalności systemów operacyjnych, serwerów
bazodanowych;
6) Realizację działań mających na celu minimalizację ryzyka oraz zapobieganie występowaniu awarii
środowisk;
7) Stały monitoring pracy serwerów dedykowanymi narzędziami;
8) Tworzenie skryptów i zaawansowanych technik automatyzacji rozwiązań;
9) Planowanie rozwoju infrastruktury bazodanowej zgodnie z najlepszymi praktykami;
10) Tworzenie dokumentacji, procedur eksploatacyjnych (operacyjnych) i instrukcji technicznych;
11) Obsługa zgłoszeń, incydentów, awarii;
12) Współpraca z innymi zespołami podczas wdrażania nowych rozwiązań.

40) STARSZY SPECJALISTA / EKSPERT DS. SERWERÓW APLIKACYJNYCH (technologii
Tomcat, WildFly, JBoss, Mikroservices, Websphere, WebLogic)
1. Wymagania: :
1) Co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
2) Umiejętność administrowania serwerami aplikacyjnymi w technologii Tomcat, WildFly, JBoss,
Mikroservices, Websphere, WebLogic;
3) Znajomość technologii webservice'owych REST API;
4) Umiejętność tworzenia skryptów Shell/BASH;
5) Umiejętność administrowania systemami Linux lub Aix w zakresie koniecznym do zapewnienia
prawidłowego działania serwerów aplikacyjnych lub protokołu LDAP;
6) Znajomość technologii LDAP;
7) Znajomość narzędzi i technologii kryptograficznych;
8) Niekaralność;
9) Kwalifikacje potwierdzone odpowiednimi szkoleniami;
10) Znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikację o tematyce
technicznej z wymaganego obszaru;
11) Umiejętność analitycznego myślenia i dobrej organizacji czasu pracy;
12) Umiejętność pracy w zespole;
13) Umiejętność pracy pod presją czasu.

2. Zakres obowiązków obejmuje co najmniej:
1) Instalację, konfigurację oraz administrowanie serwerami aplikacyjnymi w technologii IBM
Websphere lub WebLogic;
2) Administrowanie systemami operacyjnymi Linux lub Aix w zakresie koniecznym do zapewnienia
prawidłowego działania serwerów aplikacyjnych lub LDAP’a;
3) Przygotowywanie i wykonywanie wdrożeń nowych wersji aplikacji, aktualizacji systemów
operacyjnych i serwerów aplikacyjnych;
4) Optymalizacja systemów operacyjnych i serwerów aplikacyjnych;
5) Monitorowanie, utrzymywanie dostępności i funkcjonalności systemów operacyjnych, serwerów
aplikacyjnych;
6) Realizację działań mających na celu minimalizację ryzyka oraz zapobieganie występowaniu awarii
środowisk;
7) Administrowanie systemami zarządzania treścią;
8) Stały monitoring pracy serwerów dedykowanymi narzędziami;
9) Tworzenie skryptów i zaawansowanych technik automatyzacji rozwiązań;
10) Tworzenie dokumentacji, procedur eksploatacyjnych (operacyjnych) i instrukcji technicznych;
11) Planowanie rozwoju infrastruktury aplikacyjnej zgodnie z najlepszymi praktykami;
12) Obsługa zgłoszeń, incydentów, awarii;
13) Współpraca z innymi zespołami podczas wdrażania nowych rozwiązań.

41) STARSZY PROJEKTANT UX
1. Wymagania:
1) Co najmniej Pięcioletnia praktyka w projektowaniu zorientowanym na użytkownika – znajomość
user centered design i service design;
2) Bardzo dobra znajomość programu Axure (dynamic panel, repeatery, użycie logiki, zmiennych);
3) Świetna organizacja pracy własnej, w tym umiejętność szacowania pracochłonności zadań;
4) Umiejętność prezentowania własnych projektów, bronienia swoich decyzji projektowych, ale też
wypracowywania rozwiązań kompromisowych;
5) Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;
6) Znajomość zagadnienia WCAG.
2. Zakres obowiązków obejmuje co najmniej:
1) Tworzenie projektów zorientowanych na użytkownika – z wykorzystaniem user centered design
i service design;
2) Wykorzystywanie programu Axure (dynamic panel, repeatery, użycie logiki, zmiennych) do
tworzenia projektów;
3) Prezentowanie własnych projektów, bronienia swoich decyzji projektowych.

42) STARSZY REDAKTOR UX/ PROSTEGO JĘZYKA/PROJEKTANT/LUB PROJEKTANTKA
TREŚCI
1. Wymagania:
1) Co najmniej dwuletnie doświadczenie w redagowaniu i projektowaniu treści pod katem
prostego języka;
2) Umiejętność tworzenia tekstów użytkowych;

3) Doskonała znajomość zasad interpunkcji i ortografii polskiej – najlepiej absolwent lub
absolwentka filologii polskiej;
4) Zainteresowanie współczesnymi zjawiskami językowymi (język niedyskryminujący);
5) Znajomość zasad prostej polszczyzny i redagowania treści dostępnych dla różnych grup
odbiorców;
6) Doświadczenie w projektowaniu treści do aplikacji (UX writing, microcopy);
7) Doświadczenie w pracy z projektantami i badaczami UX;
8) Podstawy SEO;
9) Wnikliwość i umiejętność selekcjonowania informacji.
2. Zakres obowiązków obejmuje co najmniej: :
1) Tworzenie projektów zorientowanych na użytkownika – z wykorzystaniem user centered design
i service design;
2) Wykorzystywanie programu Axure (dynamic panel, repeatery, użycie logiki, zmiennych) do
tworzenia projektów;
3) Prezentowanie własnych projektów, bronienia swoich decyzji projektowych.

43) STARSZY BADACZ UX
1. Wymagania:
1) Co najmniej czteroletnie doświadczenie w prowadzeniu badań, w tym badań potrzeb
użytkowników i użyteczności produktów cyfrowych (IDI, testy z użytkownikami, audyt ekspercki,);
2) Umiejętność samodzielnego planowania i kompleksowej koordynacji procesu badawczego (od
rekrutacji użytkowników do raportu z rekomendacjami);
3) Doświadczenie w wykorzystaniu narzędzi do prowadzenia badań zdalnych i zdalnych testów
użyteczności, w tym testów niemoderowanych;
4) Doświadczenie w projektowaniu badań ilościowych, min. badań kwestionariuszowych i/lub
testów A/B;
5) Doświadczenie w zbieraniu i analizowaniu feedbacku od użytkowników;
6) Doświadczenie w prowadzeniu warsztatów badawczych wewnętrznych, z udziałem Klienta oraz
z Użytkownikami;
7) Doświadczenie w stosowaniu metod design thinking lub innych metod wspierających
prowadzenie warsztatów badawczych i projektowych (również w formie online);
8) Umiejętność analizy i łączenia danych z wielu źródeł oraz syntetycznego przedstawiania
wniosków w różnych formach (raporty, prezentacje, wykresy, persony, mapy empatii, user journey
map i inne);
9) Podstawowa umiejętność tworzenia makiet w dowolnym narzędziu do prototypowania.
2. Zakres obowiązków obejmuje co najmniej:
1) Prowadzenie badań, w tym badań potrzeb użytkowników i użyteczności produktów cyfrowych
(IDI, testy z użytkownikami, audyt ekspercki);
2) Samodzielne planowanie i kompleksowa koordynacja procesu badawczego (od rekrutacji
użytkowników do raportu z rekomendacjami);
3) Projektowanie badań ilościowych, min. badań kwestionariuszowych i/lub testów A/B;
4) Zbieranie i analizowanie feedbacku od użytkowników.

44) BADACZ UX
1. Wymagania
1) Co najmniej dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu badań, w tym badań UX;
2) Umiejętność samodzielnego planowania procesu badawczego (od rekrutacji użytkowników do
raportu z rekomendacjami);
3) Doświadczenie w prowadzeniu badań potrzeb użytkowników i użyteczności produktów
cyfrowych (IDI, testy z użytkownikami, audyt ekspercki),
4) Doświadczenie w wykorzystaniu narzędzi do prowadzenia badań zdalnych i zdalnych testów
użyteczności;
5) Doświadczenie w zbieraniu i analizowaniu feedbacku od użytkowników;
6) Doświadczenie w prowadzeniu warsztatów badawczych wewnętrznych, z udziałem Klienta oraz
z Użytkownikami;
7) Znajomość metod design thinking lub innych metod wspierających prowadzenie warsztatów
badawczych i projektowych (również w formie online);
8) Podstawowa umiejętność tworzenia makiet w dowolnym narzędziu do prototypowania.
2. Zakres obowiązków obejmuje co najmniej:
1) Prowadzenie badań, w tym badań potrzeb użytkowników i użyteczności produktów cyfrowych
(IDI, testy z użytkownikami, audyt ekspercki);
2) Samodzielne planowanie i kompleksowa koordynacja procesu badawczego (od rekrutacji
użytkowników do raportu z rekomendacjami);
3) Projektowanie badań ilościowych, min. badań kwestionariuszowych i/lub testów A/B;
4) Zbieranie i analizowanie feedbacku od użytkowników.

45) STARSZY BADACZ ILOŚCIOWY
1.Wymagania
1) Co najmniej czteroletnie doświadczenie w prowadzeniu badań ilościowych, w tym badań UX
(badania kwestionariuszowe i testy A/B);
2) Samodzielne planowanie procesu badawczego od rekrutacji uczestników do raportu
podsumowującego;
3) Umiejętność dobierania i uzasadniania doboru próby badawczej;
4) Doświadczenie w prowadzenia/koordynacji badań ilościowych;
5) Doświadczenie w wykorzystywaniu narzędzi do analizy danych ilościowych;
6) Doświadczenie we współpracy z zewnętrznymi agencjami badawczymi i koordynacji procesu
badawczego;
7) Umiejętność przygotowania wyników i prezentacji danych oraz formułowania rekomendacji;
8) Doświadczenie w przygotowywaniu raportów, infografik.
2.Zakres obowiązków obejmuje co najmniej:
1) Prowadzenie badań ilościowych, w tym badań UX (badania kwestionariuszowe i testy A/B);
2) Samodzielne planowanie procesu badawczego od rekrutacji uczestników do raportu
podsumowującego;
3) Dobierania i uzasadnianie doboru próby badawczej;
4) Opracowywanie wyników i prezentacji danych oraz formułowanie rekomendacji.

46) BADACZ ILOŚCIOWY
1. Wymagania
1) Co najmniej dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu badań ilościowych, w tym badań UX (min.
badania kwestionariuszowe, testy A/B);
2) Samodzielne planowanie procesu badawczego od rekrutacji uczestników do raportu
podsumowującego;
3) Umiejętność dobierania i uzasadniania doboru próby badawczej;
4) Doświadczenie w prowadzenia/koordynacji badań ilościowych;
5) Doświadczenie w wykorzystywaniu narzędzi do analizy danych ilościowych;
6) Umiejętność przygotowania wyników i prezentacji danych oraz formułowania rekomendacji;
7) Doświadczenie w przygotowywaniu raportów, wykresów i infografik.
2. Zakres obowiązków obejmuje co najmniej:
1) Prowadzenie badań ilościowych, w tym badań UX (badania kwestionariuszowe i testy A/B);
2) Samodzielne planowanie procesu badawczego od rekrutacji uczestników do raportu
podsumowującego;
3) Dobierania i uzasadnianie doboru próby badawczej;
4) Opracowywanie wyników i prezentacji danych oraz formułowanie rekomendacji.

47) STARSZY SPECJALISTA WCAG
1. Wymagania
1) Co najmniej trzyletnie doświadczenie w badaniu dostępności stron internetowych;
2) Znajomość HTML i CSS w stopniu co najmniej średniozaawansowanym;
3) Znajomość standardów WCAG 2.1 (http://www.w3.org/TR/WCAG/);
4) Dobra znajomość HTML, CSS i Java Script;
5) Doświadczenie w tworzeniu serwisów internetowych na poziomie co najmniej
średniozaawansowanym;
6) Wysoką komunikatywność i zdolności przekładania trudnych, technicznych informacji na prosty
język;
7) Ogólna orientacja w kwestii dostępności serwisów internetowych;
8) Znajomość języka angielskiego (umożliwiająca lekturę tekstów technicznych);
9) Umiejętności negocjacyjne i perswazyjne.
2. Zakres obowiązków obejmuje co najmniej:
1) Ewaluacja projektów serwisów pod kątem zgodności ze standardem WCAG 2.1
(http://www.w3.org/TR/WCAG/);
2) Doradztwo dla projektantów i developerów w kwestii dostępności serwisów internetowych;
3) Przeprowadzanie audytów WCAG serwisów.

48) SPECJALISTA WCAG
1. Wymagania
1) Co najmniej dwuletnie doświadczenie w badaniu dostępności stron internetowych
2) Znajomość HTML i CSS w stopniu co najmniej podstawowym;
3) Znajomość standardów WCAG 2.1 (http://www.w3.org/TR/WCAG/),

4) Doświadczenie w tworzeniu serwisów internetowych;
5) Wysoką komunikatywność i zdolności przekładania trudnych, technicznych informacji na prosty
język;
6) Ogólna orientacja w kwestii dostępności serwisów internetowych;
7) Umiejętności negocjacyjne i perswazyjne.
2. Zakres obowiązków obejmuje co najmniej:
1) Ewaluacja projektów serwisów pod kątem zgodności ze standardem WCAG 2.1
(http://www.w3.org/TR/WCAG/);
2) Doradztwo dla projektantów i developerów w kwestii dostępności serwisów internetowych;
3) Przeprowadzanie audytów WCAG serwisów.

49) STARSZY PROJEKTANT APLIKACJI MOBILNYCH
1. Wymagania
1) Co najmniej pięcioletnie doświadczenie w projektowaniu aplikacji mobilnych zorientowanych na
użytkownika – znajomość user centered design i service design oraz mobile first;
2) Znajomość środowisk, systemów mobilnych, oraz doświadczenie w projektowaniu cross
platformowym (iOS / Android);
3) Świetna organizacja pracy własnej, w tym umiejętność szacowania pracochłonności zadań;
4) Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;
5) Znajomość aktualnych trendów w projektowaniu mobile;
6) Znajomość zagadnienia WCAG mobile.
2. Zakres obowiązków obejmuje co najmniej:
1) Tworzenie projektów aplikacji mobilnych zorientowanych na użytkownika – z wykorzystaniem
user centered design i service design;
2) Wykorzystywanie programu Axure lub Adobe XD do tworzenia projektów
3) Prezentowanie własnych projektów, bronienia swoich decyzji projektowych

50) PROJEKTANT APLIKACJI MOBILNYCH
1. Wymagania
1) Co najmniej trzyletnia praktyka w projektowaniu aplikacji mobilnych zorientowanych na
użytkownika – znajomość user centered design i service design;
2) Znajomość środowisk, systemów mobilnych, oraz doświadczenie w projektowaniu cross
platformowym (iOS / Android);
3) Dobra organizacja pracy własnej, w tym umiejętność szacowania pracochłonności zadań;
4) Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;
5) Znajomość aktualnych trendów w projektowaniu mobile.
2. Zakres obowiązków obejmuje co najmniej:
1) Tworzenie projektów aplikacji mobilnych zorientowanych na użytkownika – z wykorzystaniem
user centered design i service design;
2) Wykorzystywanie programu Axure lub Adobe XD do tworzenia projektów;
3) Prezentowanie własnych projektów, bronienia swoich decyzji projektowych.

51) STARSZY ANALITYK WEBOWY / MOBILE
1. Wymagania

1) Bardzo dobra znajomość narzędzi takich jak Google Analytics lub PIWIK/Matomo oraz Hotjar (lub
podobne);
2) Znajomość narzędzi Google Tag Manager i Google Search Console lub podobnych;
3) Min. 4-letnie doświadczenie w prowadzeniu analityki webowej/produktowej, w tym
doświadczenie we współpracy z developerami lub samodzielnego konfigurowania ustawień
analityki;
4) Umiejętność przygotowania wyników i prezentacji danych;
5) Doświadczenie w przygotowywaniu raportów, infografik;
6) Doświadczenie w prowadzeniu badań ilościowych, w tym dobierania próby badawczej
7) Doświadczenie w planowaniu testów A/B.
2. Zakres obowiązków obejmuje co najmniej:
1) Przeprowadzanie analiz ruchu w serwisach www z wykorzystaniem narzędzi takich jak Google
Analytics lub PIWIK/Matomo oraz Hotjar (lub podobne);
2) Tworzenie prezentacji/raportów wyników analiz ruchu;
3) Proponowanie parametrów/akcji/zdarzeń jakie powinny być monitorowane i mierzone w
serwisach www.

52) ANALITYK WEBOWY / MOBILE
1. Wymagania
1) Dobra znajomość narzędzi takich jak Google Analytics lub PIWIK/Matomo oraz Hotjar (lub
podobne)
2) Znajomość narzędzi Google Tag Manager i Google Search Console lub podobnych
3) Min. 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu analityki webowej/produktowej, w tym
doświadczenie we współpracy z developerami lub samodzielnego konfigurowania ustawień
analityki
4) Umiejętność przygotowania wyników i prezentacji danych
5) Doświadczenie w przygotowywaniu raportów, infografik
6) Doświadczenie w prowadzeniu badań ilościowych, w tym dobierania próby badawczej
7) Doświadczenie w planowaniu testów A/B.
2. Zakres obowiązków obejmuje co najmniej: :
1) Przeprowadzanie analiz ruchu w serwisach www z wykorzystaniem narzędzi takich jak Google
Analytics lub PIWIK/Matomo oraz Hotjar (lub podobne)
2) Tworzenie prezentacji/raportów wyników analiz ruchu
3) Proponowanie parametrów/akcji/zdarzeń jakie powinny być monitorowane i mierzone w
serwisach www

53) INŻYNIER DEVOPS
1. Wymagania:
1) Co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w DevOps zdobyte w ciągu ostatnich 10 lat w tym
doświadczenie w obsłudze i administracji wykorzystywanymi przez Zamawiającego systemami
operacyjnymi LINUX - co najmniej jeden z: Red Hat Linux, SUSE Linux, Oracle Linux.
2) Znajomość:
a) Znajomość narzędzi CI/CD: Jenkins/ Stash/ Azure DevOps

b) Środowisk wirtualnych stosowanych przez Zamawiającego VMware vSphere/Docker/Kubernetes
c) Technologii bazodanowych na poziomie podstawowym,
d) Środowisk Microsoft Windows pozwalające na poziomie pozwalającym na sprawne poruszanie
się w tych środowiskach,
e) Języka angielskiego w stopniu umożliwiającym korzystanie z dokumentacji.
2. Zakres obowiązków obejmuje co najmniej:
1) Administracja, rozwój i utrzymanie środowisk systemowych powierzonych do eksploatacji
(serwery, systemy operacyjne rodziny LINUX), w tym prowadzi, programuje i nadzoruje
2) wykonywanie ich zabezpieczeń w celu utrzymania właściwego poziomu jakości i bezpieczeństwa
świadczonych usług informatycznych.
3) Pisanie skryptów w Bash/ PowerShell
4) Prowadzenie analiz wydajności powierzonych serwerów i systemów oraz ich strojenie w celu
utrzymania systemów na wymaganym poziomie dostępności i wydajności.
5) Obsługa narzędzia do provisioning: Ansible/ Chef/ Puppet
6) Rozwiązywanie incydentów i problemów mających negatywny wpływ na administrowane
serwery i systemy, świadczenie pomocy użytkownikom w celu zapewnienia wysokiej dostępności
świadczonych usług informatycznych.
7) Współpraca z odbiorcami usług IT.
8) Obsługa i konfigurowanie narzędzi z obszaru konteneryzacji: Docker/ Kubernetes.
9) Współpraca z komórkami informatycznymi i serwisami firm zewnętrznych w celu utrzymania w
pełnej sprawności sprzętu, oprogramowania i systemów powierzonych do eksploatacji.
10) Nadzorowanie realizacji umów serwisowych i utrzymanie ciągłości wsparcia technicznego dla
eksploatowanego sprzętu i oprogramowania w celu utrzymania właściwego poziomu jakości i
bezpieczeństwa świadczonych usług informatycznych.
11) Uczestnictwo w uruchamianiu i prowadzeniu projektów informatycznych w zakresie wdrożeń
systemów informatycznych oraz sprawowania nadzoru nad ich instalacją i uruchamianiem w celu
dostarczenia zapotrzebowanych usług informatycznych.
12) Uczestnictwo w uruchamianiu i prowadzeniu postępowań o zamówienia publiczne w celu
wyłonienia dostawcy usługi lub oprogramowania systemu informatycznego.

54) PROGRAMISTA ROZWIĄZAŃ MOBILE
1. Wymagania:
1) Doświadczenie w budowie rozwiązań na platformy Android i/lub iOS dla otwartej dystrybucji
PlayStore/AppStore;,
2) Znajomość i doświadczenie w pracy z technologiami ( co najmniej 2 z 4 wymienionych):
a) Android: MVVM, Android Jetpack, Coroutines, Hilt, LiveData, Compose, Firebase
b) iOS: MVVC, MVC, SwiftUI, Combine, Async Await, Apple Push Notification Service,
CommonCrypto, Metal
c) Ionic(Angular) i/lub Flutter
d) Zagadnień kryptograficznych
3) Technologie sprzętowe rozwiązań mobilnych – location (GPS), biometria, NFC, Bluetooth, etc.,
a) Webserwisy REST, Appium,
b) optymalizacja pracy aplikacji,
c) zagadnienia obsługi różnic sprzętowych (np. rozdzielczość ekranu) na UX rozwiązania;

2. Zakres obowiązków obejmuje co najmniej:
1) Uczestnictwo w projektowaniu i wytwarzaniu rozwiązań na platformy Android i iOS;
2) Wsparcie w diagnozie i rozwiązywaniu błędów produkcyjnych;
3) Pokrywanie kodu źródłowego testami jednostkowymi oraz integracyjnymi;
4) Praca zgodna z metodyką Scrum (udział w spotkaniach: Daily Scrum, Sprint Review Meeting,
Sprint Retrospective, Sprint Planning Meeting);
5) Wykonywanie code review na pull-requestach;
6) Dokumentacja wypracowanych rozwiązań;
7) Aktywny udział w wewnątrz-zespołowej wymianie wiedzy.

55) STARSZY PROGRAMISTA ROZWIĄZAŃ MOBILE
1. Wymagania:
1) Co najmniej 2-letnie doświadczenia w budowie rozwiązań na platformy Android i/lub iOS dla
otwartej dystrybucji PlayStore/AppStore;
2) Znajomość i doświadczenie w pracy z technologiami ( co najmniej 7 z 9 wymienionych):
a) Android: MVVM, Android Jetpack, Coroutines, Hilt, LiveData, Compose, Firebase
b) iOS: MVVC, MVC, SwiftUI, Combine, Async Await, Apple Push Notification Service,
CommonCrypto, Metal
c) Ionic(Angular) i/lub Flutter,
d) Zagadnień kryptograficznych
e) Technologie sprzętowe rozwiązań mobilnych – location (GPS), biometria, NFC, Bluetooth, etc.,
f) Webserwisy REST, Appium,
g) Budowa i rozwój ekosystemu produkcyjnego SDLC w szczególności Continuous Integration,
analizy kodu, testów automatycznych, symulatorów sprzętu, etc.,
h) Optymalizacja pracy aplikacji,
i) Zagadnienia obsługi różnic sprzętowych (np. rozdzielczość ekranu) na UX rozwiązania;
2. Zakres obowiązków obejmuje co najmniej:
1) Uczestnictwo w projektowaniu i wytwarzaniu rozwiązań na platformy Android i iOS;
2) Wsparcie w diagnozie i rozwiązywaniu błędów produkcyjnych;
3) Pokrywanie kodu źródłowego testami jednostkowymi oraz integracyjnymi;
4) Praca zgodna z metodyką Scrum (udział w spotkaniach: Daily Scrum, Sprint Review Meeting,
Sprint Retrospective, Sprint Planning Meeting);
5) Wykonywanie code review na pull-requestach;
6) Dokumentacja wypracowanych rozwiązań;
7) Aktywny udział w wewnątrz-zespołowej wymianie wiedzy.

56) SPECJALISTA DS. SERVICE DESK
1. Wymagania:
1) Dyspozycyjność, gotowość do pracy w systemie zmianowym (24/7);
2) Wykształcenie
minimum średnie – preferowane ostatnie lata studiów o profilu
informatycznym;
3) Znajomość systemów Microsoft Windows, oprogramowania Microsoft Office w stopniu
zaawansowanym;
4) Znajomość zasad pracy w Help Desk;

5) Minimum roczne doświadczenie w pracy w Help Desk;
6) Umiejętność prowadzenia rozmów przez telefon, udzielania porad, wykonywania diagnoz;
7) Umiejętność pracy pod wpływem stresu i presji czasu;
8) Znajomość systemów rejestracji i zarządzania incydentami – preferowana znajomość narzędzia
Atmosfera.
2. Zakres obowiązków obejmuje co najmniej:
1) Odbieranie zgłoszeń, rejestrowanie incydentów w narzędziu do tego służącym;
2) Obsługa i realizacja incydentów w systemie zmianowym;
3) Bieżące analizy danych zawartych w incydentach;
4) Udzielanie wsparcia funkcjonalnego (odpowiadanie na pytania użytkowników systemu
dotyczące sposobów jego obsługi);
5) Aktywne pośredniczenie w wymianie informacji pomiędzy zespołami tworzącymi II i III Linię
Wsparcia, monitorowanie czasu obsługi, a w przypadku jego przekroczenia eskalowanie do
odpowiednich osób;
6) W zależności od zapotrzebowania generowanie raportu dziennego wyciągu incydentów w MS
Excel;
7) Uczestnictwo w przygotowywaniu potencjalnych zmian w obowiązujących w zespole
procedurach.
7. Pozostałe warunki realizacji zamówienia
1) Specjaliści świadczący usługi z zakresu IT będą pracowali zdalnie, z możliwością wezwania do
siedziby Zamawiającego lub innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego na etapie
udzielania zamówień wykonawczych, zlokalizowanego na terenie Polski, zgodnie z
zapotrzebowaniem zgłaszanym w trakcie realizacji umowy wykonawczej.
2) Specjaliści świadczący usługi z zakresu IT będą dostępni w dni robocze (przez które należy
rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej), 8 godzin dziennie, w godzinach pracy Zamawiającego, tj.
między 7.00 a 18.00. Zamawiający zastrzega sobie możliwość pracy Konsultantów w dni wolne
od pracy oraz po godzinach pracy Zamawiającego (z zastrzeżeniem konsultantów, o których
mowa w pkt. 6 ppkt. 56. Specjalista ds. Service Desk).
3) Specjaliści świadczący usługi z zakresu IT będą pracowali na rzecz i pod nadzorem
Zamawiającego.
4) Usługi na rzecz Zamawiającego świadczone będą na podstawie zamówień wykonawczych, o
których udzielenie będą mogli ubiegać się Wykonawcy, z którymi zawarta zostanie umowa
ramowa.
5) Zamawiający udzieli zamówień wykonawczych na poszczególne usługi w miarę istniejących
potrzeb, na podstawie umowy wykonawczej, zgodnie z procedurami określonymi w umowie
ramowej. Zamówienie wykonawcze każdorazowo zawierać będzie co najmniej: Specjalność
Konsultanta, liczbę Konsultantów, maksymalny wymiar godzin świadczenia usług na jednego
Konsultanta danej specjalności, okres oraz miejsce świadczenia usług Konsultanta.
6) Usługi będą rozliczane w oparciu o stawki godzinowe wynikające ze stawek określonych w
ofercie Wykonawcy złożonej w postępowaniu na zamówienie wykonawcze, bez względu na to,
czy świadczenie usług odbywać się będzie w dni robocze lub poza nimi, bez względu na porę
wykonywania usług lub dzienny wymiar usług (tj. czy usługi będą świadczone w wymiarze do 8
godzin dziennie czy dłuższym). Konsultanci świadczący usługi na rzecz Zamawiającego będą
dyspozycyjni w czasie i wymiarze wskazanym przez Zamawiającego przez cały okres realizacji

7)
8)

9)

10)
11)

umowy wykonawczej, na podstawie której Konsultant został oddelegowany do Zamawiającego
przez Wykonawcę.
Zamawiający zapewni bezpieczne i higieniczne warunki świadczenia usług, sprzęt
komputerowy oraz inne mienie niezbędne do wykonania zleconych zadań.
Wynagrodzenie za pracę Konsultanta(ów) płatne będzie każdorazowo na podstawie faktury
VAT, wystawionej przez Wykonawcę na podstawie podpisanego(ych) przez Zamawiającego
Raportu(ów) z wykonanych prac po każdych dwóch miesiącach kalendarzowym świadczenia
usług na podstawie umowy wykonawczej.
Wykonawca zapewni obsługę kadrowo-płacową Konsultantów oraz zapewni nadzór nad
realizacją umowy wykonawczej w zakresie niezbędnym do zapewnienia ciągłości świadczenia
usług przez Konsultantów.
Zarządzanie przebiegiem świadczenia usług, zlecanie zadań do wykonania oraz rozliczanie
czasowe prac realizowane będą przez Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza posiadanie przez Konsultantów certyfikatów równoważnych, których
zakres odpowiada zakresowi certyfikatów wskazanych przez Zamawiającego w OPZ. Przez
certyfikat równoważny Zamawiający rozumie certyfikat, który jest analogiczny co do zakresu z
przykładowymi certyfikatami wskazanymi z nazwy dla danego Konsultanta, co jest rozumiane
jako:

a) analogiczna dziedzina merytoryczna wynikająca z roli, której dotyczy certyfikat;
b) analogiczny stopień poziomu kompetencji;
c) analogiczny poziom doświadczenia zawodowego wymaganego do otrzymania danego
certyfikatu (o ile dotyczy).
12) Dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań o których mowa w pkt.6 ppkt. 1-56.
będzie składane na etapie oferty wykonawczej Oświadczenie Wykonawcy z którego będzie
wynikać spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego w powyższych punktach oraz
opisanych w zaproszeniu do składania oferty dla Specjalności których dotyczy oferta składana
w postępowaniu o zawarcie umowy wykonawczej.
13) Szczegółowe zasady świadczenia usług określa Rozdział III do SWZ – Istotne postanowienia
umowy ramowej oraz Istotne postanowienia umowy wykonawczej.

