Dyrektor Powiatowego Zakladu Katastralnego we wroclawiu oglasza
otwarty i konkurencyjny nab6r
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MLODSZr GEODETA
[w zale2noSci od kwalifikacjiJ
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GEODETA

w Pracowni Ewidencji Grunt6w i Budynk6w

Mieisce wykonywania pracy: powiatowy zar<Iad Katastralny we wrocrawiu

Ewidencji Grunt6w

i Budynk6w, ul. Tadeusza Ko6ciuszki 1.3t,50-440 Wroclaw

Wymiar czasu pracy:1 etat.

1.

Wymagania kwalifikacyine:
1-)

rriezbqdne:

a) wyksztaicenie wy2sze lub Srednie geodezyjne,
b) spetnianie wymagari dla stanowisk urzEdniczych okreSlonych w art. 6 ust, 1 i
3 ustawy
2

L listopada 2008 r. o pracownikach samorzqdowych,

r:) znajomos6 przepis6w ustawy

z

dnia 1'7 maja 1989 r. Prawo geodezyjne

z przeprsami wykonawczymi do ustawy,

d) znajonro(i organizacji powiatowego
e) urliejgtnoSi bieglej obslugi systemu

i

z

dnia

kartograJiczne wraz

zasobu geodezyjnego i kartografi cznego,
Windows oraz pakietu biurowego Microsoft office;

2) dodatkowe:

a) do$wiadczenie w pracy na stanowisku zwi4zanym
z ewidencji grunt6w i budynk6w,

z

aktualizacjq lub udostqpnianiem informacji

b) znajomosi aplikacji rurboEWID - komponentu systemu pzciKEwrD 2007,

r'l

rr

rr ieiqtnosi dobrej organizacji pracy wrasne

j

oraz pracyw zespole.

2. Zakres wykonywanych zadari na stanowisku:

al przyjmowanie i obsluga wniosk6w na udostqpnienie inform acjizawartych
w operacie ewidencyjnym,
b) przygotowanie wypis6w, wyrys6w, kopii dokument6w uzasadniaj4cych
wpisy do bazydanych
operatu ewidencyjnego, plik6w komputerowych sformatowanych igodn
ii z oAowi4zuJEcym
standardem wymiany danych ewidencyjnych,

c) rejestracja w systemie

PZGiK dokument6w stanowiqcych podstawq aktualizacji
informacji zawartych
w ewidencjigrunt6w i budynk6w,

dl

aktr"ralizac)abaz danych EGiB i RCiWN,

eJ przygotowywanie projekt6w odpowiedzi na pisma,

[l

ewidenclonowanie iprzetwarzanie (skanowanieJ dokument6w uzasadniajqcych
wpisy d,obazdanych
EGiB i RCiWN.

3. Intformacja o warunkach pracy:

)

praca bir_rrowa w siedzibie jednostki,
b.) budynek i ciqgi komunikacyjne o szeroko5ci umoZliwiajqcej poruszanie
siq w6zkiem inwalidzkim,
a

c)

pomieszczenia pracowni rozlokowane sq w pokojach
znajdui4cych sig na III piqtrze budynku
wyposaZonego w windy,
dJ praca przy monitorze powyae) 4 godzin dziennie, przy naturalnym
i sztucznym oswietleniu,
e) na stanowisku nie wystqpujq czynniki szkodliwe, czynnoSci wykonywane sE w pozyc)isiedzqcej,
ale
istnieje koniecznosc przemieszczania sig pomiqdzy pomieszczeniamijednostki,
f) w pomieszczeniach pracowni dokumenty znajdujq siq w szafach przesuwnych na wysokosci do 2,5 m,
z utrudnionym dostqpem dla osoby zograniczonE sprawno6ciq
ruchowq.
4. Wynragane dokumenty i o5wiadczenia:

al

list motywacyjny,

b)

2ycio.ys z opisem dorychczasowego przebiegu pracy
zawodowei (szczeg6towe cv),

c)

kserokopie dokument6w poSwiadczaj4cych wyksztalcenie (dyplom lub zaSwiadczenie

o

stanie

odbytych studi6w),

dJ kserokopie dokument6w potwierdzaj4cych kwalifikacje, zaSwiad.czenia o ukoiczonych kursach lub
szkolen iach,

c) os^'"viadczcttra kandydata o korzystaniu

0

io

niekaralnoSci za przestqpstwo

popc{nione umy6lnie,
kserokopie Swiadectw pracy lub zaSwiadczenia o odbytym sta2u,

g) kwestionariusz osobowy
h)

z pelni praw publicznych

-

do pobrania na stronie internetowej Biuletynu Informacji publicznei

Powiatowego Zakladu Katastralnego we Wroclawiu http://pzk.ibip.wroc.pl/public/?id=88447
oSwiadczenie z wlasnorgcznie podpisan4 klauzul4:
,,Wyra2am zgodq na przetwarzanie moich danych osobowych przez Powiatowy Zaklad Katastralny
we Wroclawiu, w celu realizacji proces6w rekrutacji teraz iw przyszloSci.
Jestem Swiadomy/a prawa

dostqpu do treSci swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz
niezbqdne dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawe z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

i)

osobowych (Dz.

U.

z 201.6 r., poz.922 ze zm.)',.

o posiadanych kwalifikacjach, umiejqtno6ciach oraz o stopniu
niepeinosprawno$ci.
W przypadku niedostarczenia kompletu wy2ej wymienionych dokument6w kandydat nie spelni wymog6w
formalnych zawartych w ogloszeniu o naborze na wolne stanowisko urzednicze.
inne dodatkowe dokumenty

5, Termin i miejsce

skladania dokument6w;

Wyrnagane dokumenty aplikacyjne nale2y sktadad osobi5cie w siedzibie Powiatowego Zakiadu Katastralnego

we Wroclawiu przy ul. Tadeusza KoSciuszki 131,

poczt4

na adres Powiatowego

w Sekretariacie - pok6j nr 316 (lll piqtroJ lub przeslai
Zakladu Katastralnego we Wroclawiu, ul. KoSciuszki 131,

50-440 Wrociaw z dopiskiem:
Dotyczy naboru na stanowisko w Pracowni Ewidencji Gruntdw i Budynk|w

dnia 16 kwietnia Z01B r. do godz. 10:00.
Dokumenty aplikacyjne, kt6re wplynq do Powiatowego Zakladu Katastralnego po wy2ej wymienionym

w terminie do

terminie, nie bqdq rozpatrywane.
Po zakohczeniu procesu naboru dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w powiatowym
Zakle'dzie Katastralnym we Wroclawiu zostanq dolqczone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostaiych
kandvdat6w zebrane w procesie naboru bgdq przechowywane przez okres 3 miesiqcy od dnia zakoficzenia
naboru tj. od daty zantieszczenia wynik6w naboru, Na pisemny wniosek kandydata dokrr.ncy mogE zostac
odebrane osobi6cic przed uptywem w/w terminu. Po uplywie 3 miesiqcy dokumenty podlegajq brakowaniu.

6. Postqpowanie kwalifi kacyine:

W okresie do 7 dni od upiywu terminu skladania ofert osoby spelniaj4ce wymagania formalne okreSlone w
ogloszeniu zostanE powiadomione telefonicznie lub drogq elektronicznq o terminie i miejscu rozmowy
kwalifikacyjnej. W ramach rozmowy kwalifikacyjnej przewiduje siq przeprowadzenie pisemnego testu.
Inforrnacja c.r t'vynikr-r naboru bqdzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji publicznej
oraz na lablicy irtfot'macyjnej w siedzibie Powiatowego Zakladu Katastralnego we Wroctawiu (lll piQtro).
7, Informacie dodatkowe.

WskaZnik zatrudnienia os6b niepelnosprawnych w Powiatowym Zakladzie Katastralnym we Wroclawiu w
rozumieniu pnzepis6w o rehabilitacji zawodowej i spoteczne j oraz zatrudnianiu os6b niepeinosprawnych jest
ni2sz'y niz,6 0/o. Pierwszefistwo w zatrudnieniu bqdzie przyslugiwalo osobie niepelnosprawnej, o ile zostanie
ona wskazana w gronie nie wiqcej ni2 piqciu najlepszych kandydat6w spelniajqcych wymagania niezbqdne
oraz w najwiqkszyrl stopniu wymagania dodatkowe.
B' Dorlatkowych informacji o naborze

Wroctaw, dnia 04 kwietnia 2018

nawfw stanowisko mo2na uzyskai pod nr telefonu Tt/372-40-OB.

r.

r.)v$R

|Mare

