/(IWIATOWY{AKUTDaKATASTRNNV

Dl1062o1B

ul'1" Kosciuszki

13f

io\
5(t-440wroclsw tro"

Dyrektor Powiatowego Zakladu Katastralnego we Wroclawiu oglasza otwarty i konkurencyjny nab6r
na stanowisko urzqdnicze
REFERENT

/

STARSZY REI'ERENT / Mt,ODSZY GEODETA
[w zale2no6ci od kwalifikacji)

/ GEODETA

w Pracowni Obslugi Baz Danych

Mieisce wykonywania pracy: Powiatowy Zaktad Katastralny we Wroclawiu - Pracownia Obslugi Baz Danych

,

ul. T. KoSciuszki 131,50-440 Wroclaw

Wymiar czasu pracy: 2 etaty.
1.

Wymagania kwalifi kacyjne:

ll

niezbgdnc,:

a) wyksztalcenie wy2sze geodezyj ne, kartograficzne, geo nform aty czne,
b) spetnianie wymagafi dla stanowisk urzqdniczych okreSlonych w art, 6 ust. I i 3 ustawy z
i

21 listopada 2008 r, o pracownikach samorzqdowych,

cJ znajomoSi przepis6w ustawy

z dnia 17 maja

1.989

r.

Prawo geodezyjne

i

dnia

kartograficzne wraz

z przepisami wykonawczymi do ustawy,

d)
e)

znajomoSi organizacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
urniejqtnoS6 biegtej obslugi systemu Windows oraz pakietu biurowego Microsoft 0ff,ice;

2J dodatkowe:

a) do6wiadczenie w pracy na stanowisku zwiEzanym z aktualizacjq lub udostqpnianiem materiai6w
zasobu,

b)

c)

znajomo66 aplikacji TurboEWID - komponentu systemu PZGIK EWID 2007,
umie,lqtno56 dobrej organizacji pracy wlasnej oraz pracy w zespole.

2. Zakres wykonywanychzadan na stanowisku:

a) przyjmowanie i rejestracja w systemie PZG|Kz.gloszeh

prac geodezyjnych lub prac kartograficznych oraz

wniosktiw o udostgpnienie materiai6w zasobu,
bJ uzgadnianie listy material6w zasobu do zgloszonych prac,
cJ sporzqdzanie Dokumentu Obliczenia Optafy iwydawanie licencji,

d) przygotowanie i udostqpnianie material6w zasobu do zgtoszonych prac i na wniosek,
e) ewidencjonowanie i przetwarzanie do postaci elektronicznej fskanowanieJ operat6w technicznych
przyjQtych do zasobu,

t)

udziela nie i nformacj i dotyczqcych udostqpniania materiai6w zasobu.

3. Informacja o warunkach pracy:
a) praca biurowa w siedzibie jednostki,
b) budynek i ciqgi komunikacyjne o szeroko5ci umo2liwiajqcej poruszanie siq w6zkiem inwalidzkim,
c) pomieszczenia pracowni rozlokowane sq w pokojach znajduj4cych siq na Ill piqtrze budynku
wyposazonego w windy,

d) praca przy monitorze powy2ej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym o6wietleniu,
e) na stanowisku nie wystQpujE czynniki szkodliwe, czynno6ci wykonywane sE w poz.yclr siedzqcej,

ale

istnieje koniecznoS6 przemiesz,czania siq pomiqdzy pomicszczeniami jednostki,

4, Wymagane

a)

dokumenty i o6wiadczenia:

list motywacyjny,

h) 2yciorys z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej (szczeg6iowe CVJ,
cJ kserokopie dokument6w poSwiadczaj4cych wyksztalcenie fdyplom lub zaSwiadczenie
studi6w),
clJ kserokopie dokument6w potwierdzajEcych kwalifikacje, zaSwiadczenia
szkoleniach.

o stanie odbytych

o ukoticzonych kursach lub

e) oSwiadczenia kandydata o korzystaniu z pelni praw publicznych i o niekaralnoSci za przestqpstwo
popelnione umy5lnie,
0 kse rokopie 6wiadectw pracy Iub zaSwiadczenia o odbytym sta2u,
ul kwestionariusz osobowy - do pobrania na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
Powiatowego Zakladu Katastralnego we Wroctawiu http://pzk.ibip.wroc.pl/public/?id=88447

o wyraZeniu zgody na pruetwarzanie danych osobowych- do pobrania na stronie
Informacji Publicznej Powiatowego Zakladu Katastralnego we Wroclawiu
Biuletynu
internetowej
p.wroc.pl/public/?id=,88447,
http //pzk.ibi

hJ oSwiadczenie
:

i) inne dodatkowe dokumenty o
n

posiadanych kwalifikacjach, umiejqtnoSciach oraz

o

stopniu

icpclnosp rawnoSci.

W przypadku niedostarczenia kompletu wyZej wymienionych dokument6w kandydat nie spelni wymo96w
formalnych zawartych w ogloszeniu o naborze na wolne stanowisko urzqdnicze.

W celu usprawnienia procesu naboru proszq o podanie danych kontaktowych: nr telefonu lub adres e-mail,
kt6rych podanie jest dobrowolne.
5.

Termin i mieisce skladania dokument6w:

Wynraganc dokumenty aplikacyjrre naleiy skladai osobi6cie w siedzibie Powiatowego Zakladu Katastralnego we
Wrociawitt przy ul. J'adeusza KoSciuszki 131, w Sekretariacie - pok6j nr 316 (lll piqtro) Iub przeslai pocztEna
adres Powiatowego Zakladu Katastralnego we Wroclawiu, ul. KoSciuszki 131,50-440 Wroclaw z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko w Pracowni Obslugi Baz Danych
w terminie do dnia 9 lipca 2018 r. do godz. 10:00,

Dokumenty aplikacyjne, kt6re wplynq

do Powiatowego Zaktadu Katastralnego we Wroclawiu po

wy2ej

wymienionym terminie, nie bqd4 rozpatrywane.
Po zakoriczeniu procesu naboru dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Powiatowym
'/.akladzie Katastralnym we Wroclawiu zostanq dolqczone
jego

do

akt osobowych. Dokumenty pozostatych

karrdydat6w zebrane w procesie naboru bqdq przechowywane przez okres 3 miesiqcy od dnia zakonczenia
naboru tj. od daty zamieszczenia wynik6w naboru. Na pisemny wniosek kandydata dokumenty mogq zostai
odebrane osobi6cie przed uplywem w/w terminu. Po upiywie 3 miesiqcy dokumenty podlegajq brakowaniu.
6. Postqpowanie kwalifi kacyjne:
W ol<resic do 5 dni ocl Lrplywu terminu skladania ofert osoby spelniajqce wymagania zostanE powiadomieni
Lelefbnicznie lLrb clrogq elektronicznq o terminie i miejscrr lozrlowy kwalifikacyjnej,

Infbrmacja o wyniku naboru bqdzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej orazna
tablir:y infbrmacyjnej w siedzibie Powiatowego ZakladLr Katastralnego we Wroclawiu (lllpiqtro).
7. Informacje dodatkowe.
1. WskaZnik zatrr"rdnienia os6b niepelnosprawnych w Powiatowynt Zakladzie Katastralnym we Wroclawiu w
rozumit-'niu przepis6w o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych jest
niiszy nfi.6 a/0. Pierwszeristwo w zatrudnieniu bqdzie przyslugiwalo osobie niepeinosprawnej, o ile zostanie ona
wskazana w gronie nie wiqcej niz piqciu najlepszych kandydat6w spelniajEcych wymagania niezbqdne oraz w
najwiqkszym stopniu wymagania dodatkowe
2. Aclministrator danych osobowych * Powiatowy Zaklad Katastralny we Wroclawiu, ul. T. KoSciuszki 13L,
50 440 Wrot:law, te|.71372 40 08, pzl<@kataster.wroq.pl
lnspektor Ochrony Danych Osobowych - Pani MalgorzataCzartoryska'tel.5l9-375-959; rodo@kataster.wroc.pl
Cel przetwarzania danych osobowych jestzwi4zany zw/w naborem i w celu zatrudnienia.
Dane osobowe nie sq udostqpniane do pahstwa trzeciego lub organizacji narodowej;
Osoba, kt6rej dane osobowe dorycz4, ma prawo do:
- Zqdania dostqpu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania, a
tak2e clo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych (je2eli przepisy prawa
przewicl ujil ta k;1 mo2l iwo56J,

^ t:trl.ntgcia zgocly na ich plzetwarzanie w dowolnym momencie bez wplywtr na zgodnoSc
z prawcm przetwarzania, kt6rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofniqciem (je2eli przepisy prawa
przewidujq takq rno2liwoSil,

- wnicsienia skargi do Prczesa Urzqclu Ochrony Danych Osobowych, je2eli uzna, i.e przetwarzanie jej danych
narusza przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
8. Dodatkowych informacji o naborze nawf w stanowisko mo2na uzyska6 pod nr telefonu 71/372 40 0B,

lf,YR
[Man:r

Wroclaw, dnia 28 czerwca 2018 r.

