
 

 

EKSPERT  

(DS. OCHRONY I ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA)  

  

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY   

Warszawa ul. Elektoralna 2 00-139 Warszawa  

 

ZAKRES ZADAŃ  

• Dozór, obsługa, utrzymanie, konserwacja, naprawy, konfiguracja i aktualizacja technicznych systemów ochrony 
GUM: monitoringu, systemu kontroli dostępu, urządzeń alarmowych, sygnalizacji włamania i napadu, oraz 
zabezpieczeń mechanicznych. Zapewnienie ciągłości działania tych systemów. 

• Modernizowanie istniejących komponentów ochrony GUM, dopasowywanie ich do bieżących potrzeb 
zapewnienia bezpieczeństwa Urzędu. 

• Tworzenie stref ochronnych oraz nadawanie uprawnień. 
• Prowadzenie dokumentacji technicznej rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa fizycznego oraz funkcjonowania 

technicznych systemów ochrony siedziby GUM i jej aktualizacja.  
• Udział w definiowaniu wymagań oraz przygotowaniu regulacji wewnętrznych w zakresie procedur 

bezpieczeństwa fizycznego i zabezpieczeń technicznych Urzędu.  
• Sprawowanie nadzoru nad ochroną fizyczną GUM oraz recepcją. 

• Zarządzanie systemami przepustkowymi, w tym wydawanie i ewidencjonowanie kart, identyfikatorów oraz 
przepustek samochodowych. 

• Kontrolowanie poprawności funkcjonowania i eksploatacji elektronicznych oraz mechanicznych systemów 
zabezpieczeń, przeprowadzanie testów sprzętu i oprogramowania dla potrzeb elektronicznych systemów 
zabezpieczeń, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów pojawiających się w pracujących systemach. 

 

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY  

• wykształcenia wyższego z zakresu bezpieczeństwa publicznego i obronności, 

• 3-letniego doświadczenia zawodowego w pracy na stanowisku związanym z kierowaniem ochroną obiektów, 

• poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli POUFNE, 

• wpisu na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego właściwego komendanta policji, 

• praktycznej znajomość budowy, instalacji i zasad eksploatacji, systemów ochrony (systemów alarmowych, 
sygnalizacji włamania, barier mikrofalowych, kontroli dostępu, monitoringu oraz urządzeń i zabezpieczeń 

mechanicznych), 

• znajomości zasad eksploatacji, konserwacji oraz funkcjonowania elektronicznych systemów alarmowych  

i mechanicznych urządzeń zabezpieczających, 

• znajomości przepisów ustaw: o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych, o dostępie do 

informacji publicznej, oraz o ochronie osób i mienia,  

• umiejętności: współpracy, rozwiązywania problemów, odpowiedzialności, zorientowania na osiąganie celów, 

organizacji pracy, 

• umiejętności obsługi pakietu MS Office, 

• mile widziane: studia podyplomowe z zakresu zarządzania bezpieczeństwem obiektów, poświadczenie 
bezpieczeństwa do klauzuli TAJNE oraz specjalistyczne przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa 

teleinformatycznego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OFERUJEMY 

• stabilne warunki zatrudnienia w jednostce ze stuletnią tradycją w polskiej administracji miar,   

• otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,   

• dogodną lokalizację w centrum Warszawy z rozbudowaną siecią połączeń komunikacyjnych,  

• dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od 
udokumentowanego stażu pracy,   

• trzynaste wynagrodzenie,   

• ruchomy system czasu pracy (rozpoczęcie pracy w godz. 7.45 - 8.15) lub możliwość ustalenia indywidualnego 
czasu pracy,   

• szkolenia oraz możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych,   

• pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych 

warunkach),   

• możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia na życie.  

Aplikacje prosimy składać wyłącznie w formie elektronicznej na adres rekrutacja@gum.gov.pl do dnia 18.04.2019 r.  

z dopiskiem w tytule e-maila „ekspert BDG/WB”.  

Aplikacje powinny zawierać CV, LM, skan dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, 

doświadczenia zawodowego, poświadczenia bezpieczeństwa oraz licencji jak również klauzulę o zgodzie na 
przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.  

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.  

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA  

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat 

przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie 
możliwy udział w naborze.  

• Administrator danych i kontakt do niego: Prezes Głównego Urzędu Miar z siedzibą przy ul. Elektoralnej 2, 

00139 Warszawa.  

• Kontakt do inspektora ochrony danych: a.krysiak@gum.gov.pl, tel. 22 581 94 30.  

• Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy.   

• Informacje o odbiorcach danych: Państwa dane osobowe mogą być udostępniane tylko i wyłącznie 

uprawnionym organom na podstawie odpowiednich przepisów prawa.   

• Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy.   

• Uprawnienia:   

o prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo 

do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora 

danych, podany powyżej  

o prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

• Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy.    

• Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też 

profilowane.  

  

  

  


