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Powiatowy Zaktad Katastralny we Wroctawiu
50 — 440 Wroclaw, ul.Kosciuszki 131

og#asza otwarty i konkurencyjny nabor na wolne stanowisko urzgdnicze
w Pracowni Ewidencji Gruntow i Budynkow.
Stanowisko odpowiednie do kwalifikacji i doswiadczenia zawodowego.
1. Wymagania niezbgdne:
a) spetnienie wymagar okreslonych dla stanowisk urzgdniczych w art. 6 ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorzadowych ( Dz. U. Nr 223,
poz. 1458 ),
b) wyksztalcenie wyzsze geodezyjne,

c) znajomosc funkcjonowania administracji publicznej,
d) umiejptnosc obsfugi komputera.
e) znajomosc zagadnie^ z zakresu ewidencji gruntow i budynkow.
2. Wymagania dodatkowe:
a) doswiadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
b) znajomosc przepisow Prawa geodezyjnego i kartograficznego,
c) znajomosc zasad prowadzenia osrodka dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej oraz ewidencji gruntow i budynkow,
d) znajomosc zagadnieh zwiazanych z systemami informacji przestrzennej.
3. Zakres wykonywanych zadan na stanowisku :
a) obstuga interesantow osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

b) wykonywanie i innych prac zwiazanych z prowadzeniem powiatowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego.
4. Wymagane dokumenty i oswiadczenia:
a) curriculum vitae z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
b) li st motywacyjny,

c) dokument poswiadczajacy wyksztalcenie ( dyplom lub zaswiadczenie o stanie
odbytych studiaw) ,
d) kserokopie dokumentaw potwierdzajgcych kwalifikacje, zaswiadczenia o
ukohczonych kursach lub szkoleniach,
e) o5wiadczenia kandydata o korzystaniu z pefni praw publicznych i o niekaralnosci
za przestgpstwo popefnione umyslnie,

f) kserokopie swiadectw pracy lub zaswiadczenia o odbytym stazu,
g) kwestionariusz osobowy — do pobrania na stronie internetowej,
Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Zaktadu Katastralnego
we Wrocfawiu.

htti)://pzk.ibip.wroc.pl/public/?id=88447
h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach,
umiejgtnosciach lub o stopniu niepefnosprawnosci.

5. Termin i miejsce skadania dokumentow
Wymagane dokumenty aplikacyjne naleky sklada6 bezposrednio w siedzibie
Powiatowego Zakfadu Katastralnego we Wrocfiawiu przy ul. Tadeusza Kosciuszki 131
w pokoju nr 316 III piQtro Sekretariat PZK lub pocztq na adres Powiatowy Zakfad
Katastralny we Wrocfawiu, ul. Kosciuszki 131, 50-440 Wrocfaw z dopiskiem
Dotyczy naboru na stanowisko w Pracowni Ewidencji Gruntow i Budynkow,
w terminie do dnia 9 grudnia 2011 r. do godz. 14:00. Aplikacje, ktore wplyna do
Powiatowego Zaktadu Katastranego po wyzej wymienionym terminie, nie bQda
rozpatrywane. Dia skutecznosci zachowania terminu, istotne znaczenie ma data
wpfywu oferty do urzgdu, a nie data nadania ofe rt y w urzcdzie pocztowym.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegofowe CV
(z uwzglgdnieniem dokfadnego przebiegu karie ry zawodowej) powinny bye opatrzone
klauzula: Wyrazam zgodQ na przetwarzanie moich danych osobowych zawa rt ych
w ofercie pracy dia potrzeb niezbgdnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie
z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r.
Ni 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorzadowych ( Dz. U. Nr 223, poz, 1458 ze zmianami).

Wrocfaw, dnia 22 listopada 2011 r.
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