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Powiatowy Zaklad Katastralny we Wroctawiu
50 - 440 Wroclaw, ul. T. Ko5ciuszki 131
oglasza otwarty i konkurencyiny nab6r na wolne stanowisko urzgdnicze
W zale2noSci od kwalifikacji

MI.ODSZY KARTOGRAF, KARTOGRAF

w Pracowni System6w Informacji Przestrzennej (TS)
Miejsce wykonywania pracy:
Powiatowy Zaktad Katastralny we Wroclawiu (PZK), Pracownia System6w lnformacji przestrzennej,
ul. T. Ko6ciuszki 131 , 50-440 Wroclaw

Wymiar czasu pracy:
1 etat - pelny wymiar czasu pracy
1. Wymagania niezbgdne:

a) wyksztatcenie wy2sze geodezyjne, kartograficzne, geoinformatyczne lub pokrewne,
b) spelnienie wymagah okreSlonych dla stanowisk urzgdniczych w art. 6.

ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorzqdowych (Dz. U. 22014 r., poz. 1202 ze zm.),
dobra znajomoS6 Srodowiska ArcGlS (minimum na poziomie certyfikowanego szkolenia ESRI
Budowanie geobaz),
znajomo56 przepis6w prawa geodezyjnego i kartograficznego,
znajomo56 funkcjonowania administracji pubticznej.

c)
d)
e)

2. Wymagania dodatkowe:

a)
b)

c)

d)
e)

f)

do6wiadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
znajomo56 Srodowiska serwerowego ArcGlS Server (Esri),
znajomo66 i umiejgtnoS6 konfiguracji aplikacji iMap i iMapMobite (GtSPartner)
znajomo6c oprogramowania TurboEWlD (Geomatyka-Krak6w)
znajomosc r62nych technologiitworzenia aptikacjiwebowych (htmt i php),

znajomo5c zagadnieri zwiqzanych z architekturami systemow baz danych, hufiowni danych

g)
h)

i)
j)

k)

modelowaniem danych,
znajomo66 baz danych Oracle, MSSQL, MySQL i narzqdzi do administrowania,
umiejqtno6d tworzenia skryptow python i zapytah w jqzyku SeL,
znajomo5c jgzyka angielskiego w stopniu umozliwiajqcym czytanie dokumentacji technicznej,
umiejgtno66 dobrej organizacji pracy wtasn ej oraz pracy w zespole,
predyspozycje w zakresie wystqpieri i prezentacji publicznych.

3. Zakres wykonywanych zadari na stanowisku :
a) tworzenie orazaklualizacja danych i metadanych systemu wroSlp
b) tworzenie i aktualizacja serwis6w mapowych WWW
c) aktualizacja stron informacyjnych WWW systemu wroSlp
d) tworzenie projektow mapowych, w tym z wykorzystaniem narzqdzi 3D,
e) wykonywanie analiz przestrzennych, w tym zaawansowanych - tworzenie

f)

i

edycja modeli

geoprzetwarzania,
udziat w opracowywaniu specyfikacji technicznych i plan6w wdrozeniowych w zakresie systemu
wroSlP.

4. Informacja

o warunkach pracy na stanowisku pracy:

a) praca biurowa w siedzibie jednostki,

i

b) budynek oraz ciqgi komunikacyjne o

szerokoSci umozliwiajqcej poruszanie

siq

wozkiem

inwalidzkim,

c) pracownia znajduje siq na lV piqtrze budynku wyposazonego w windy,
d) praca pzy monitorze powyzej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oSwietleniu,
e) na stanowisku nie wystQpujq czynniki szkodliwe dla zdrowia, wigkszoSc czynnoSci wykonywana
jest w pozycji siedzqcej.
5. Wymagane dokumenty i o5wiadczenia:

a) list motywacyjny,
b) zyciorys z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej (szczegotowe CV),
c) kserokopie dokument6w po6wiadczajqcych wyksztatcenie,
d) kserokopie dokument6w potwierdzajqcych kwalifikacje, za5wiadczenia o ukoriczonych kursach
e)
f)
g)

lub szkoleniach,
oSwiadczenie kandydata o korzystaniu z pelni praw publicznych i o niekaralno5ci za przestqpstwo
popelnione umy6lnie,
kserokopie Swiadectw pracy,
kwestionariusz osobowy

-

do pobrania na stronie internetowej,

Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Zaldadu Katastralnego

h)

we

Wroctawiu

http://pzk. ibip.wroc. pl/public/? id=88447

inne dodatkowe dokumenty

o

posiadanych kwalifikacjach, umiejgtno6ciach oraz

o

stopniu

niepelnosprawnoSci.

5. Inne Informacie:
Wska2nik zatrudnienia osob niepetnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisow
zawodowej i spotecznej oraz zalrudnianiu os6b niepetnosprawnych wynosi poni2ej 6 "/" .

o

rehabilitacji

6. Termin i miejsce skladania dokument6w

Wymagane dokumenty aplikacyjne nale?y skladad osobi6cie w siedzibie Powiatowego Zaktadu
Katastralnego we Wroclawiu przy ul. Tadeusza Ko5ciuszki 131 w pokoju nr 316 lll piqtro Sekretariat
PZK lub pocztE na adres Powiatowego Zaldadu Katastralnego we Wrocfawiu, ul. Ko6ciuszki 131, 50-440
Wroclaw z dopiskiem:
Dotyczy naboru na stanowisko urzgdnicze w Pracowni Systemow lnformacji Przestrzennej (TS)
w terminie do dnia

I

stycznia 2016 r. do godz. 14:00.

Dokumenty aplikacyjne, kt6re wptynq
terminie, nie bgdq rozpatrywane.

do Powiatowego Zakladu Katastralnego po wyzej

wskazanym

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegotowe CV (z uwzglgdnieniem doktadnego
przebiegu kariery zawodowej) powinny byc opatrzone klauzulq:
Wyra2am zgodg na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dta potrzeb
niezbgdnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawq z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) oraz ustawE z dnia 21 listopada 2008 r. o
pracownikach samorzqdowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 ze zm.).
Informacja o wyniku naboru bqdzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej

oraz na tablicy informacyjnej Powiatowego Zakladu Katastralnego we Wroclawiu, ul.
KoSciuszki 131, na lll piqtrze.

Wroclaw, dnia 22 grudnia 2015

r.

iJYRE]Kfi Dh]
f..dar4k l{Fvkaia

Tadeusza

