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Powiatowy Zal<lad Katastralny we Wroclawiu oglosza otwarty i konkurencyjny
nab6r na wolne
stanowisko urzgdnicze Mt'oDszY KARTOGRAF, KARTOGRAF
zalezno'ilci
od kwalifikacji)
[w
w Pracowni System6w Informacji przestrzennej
[TS)

Wymiar czasu pracy:
1 etat - pelny

wymiar czasu pracy

1. Wymagania niezbqdne:

a) wyksztalce

nie wy2sze geodezyj ne, kartografi czne, geoi nformatyczne lub pokrewne,

b)

spelnienie wymagari okre5lonych dla stanowisk urzqdniczych w art.
6 ustawy z dnia
21 listopada 2008 r' o pracownikach samorz4do-ycir
U
.
z
Z0L6
poz.902),
r.,
1oz.

cJ

dobra znajomo66 Srodowiska ATcGIS
[minimum na poziomie certyfikowanego
szkolenia ESRI Budowanie geobaz),

d)

znajomosi przepis6w prawa geodezyjnego i kartograficznego,

eJ

znajomoi(.

fu nkcj

onowania admi nistracj i publicznej.

2. Wymagania dodatkowe:

a)

doSwiadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

b)

znajomos6 zagadniefi, w tym przepis6w prawa, zwi4zanychz planowaniem

przestrzennym,

c)
d)

znajomoS6 Srodowiska serwerowego ATcGIS Server
[EsriJ,

e)

znajomo56 r6lnychtechnologii tworzenia aplikacji webowych
fhtml i php),

0
d

umiejqtno6( przetwarzania danych 3D,

h)

znajomo(( i umiejqtno6i konfiguracji aplikacji iMap i iMapMobile
[GISpartner),

znajomo6i zagadnieri zwi4zanychz architekturami system 6wbazdanych,
hurtowni
danych i modelowaniem danych,
znajomosi baz danych oracre, MSSQL, MysQL inarzgdziadministrowania,

i) umieiqtno66 tworzenia skrypt6w python i zapytaftw iqzyku SQL,
j) znajomo6i obslugi program6w grafrcznych,
k) znaiomo(( igzyka angi elskiego umo2liwi aj4ca czytani e dokumentacj i techni cznej,
l) umieiqtno6i dobrej organizacji pracy wlasnej orazpracy w zespole,
m) predysp ozycje w zakresie wyst4pieri i prezentacji publicznych.

3.

Zakres wykonywanych zadari na stanowisku:

a)

tworzenie oraz aktualizacjadanych i metadanych systemu
wroslp,

b)

tworzenie i aktualizacja serwis6w mapowych WVWV,

cJ

aktualizacja stron informacyjnych

d) tworzenie

www

systemu wrosrp,

projekt6w mapowych, w tym z wykorzystaniem narzgdzi 3D,

e) wykonywanie

analiz przestrzennych, w tym zaawansowanych - tworzenie i edycja
modeli geoprzetwa rzania,

0

udzial w opracowywaniu specyfikacji techni cznychi plan6w wdro2eniowych
w zakresie
systemu wroSlp,

4. Informacia o warunkach pracy
aJ

praca biurowa w siedzibie jednostki,

b)

budynek i ci4gi komunikacyjne o szeroko6ci umo2liwiajqcej poruszanie
sig w6zkiem
inwalidzkim,

c) biuro znajduje siq na IV piqtrze budynku wyposa2onego w windy,
d) praca przy monitorze powyaei 4 godzin, przy naturalnym i sztucznymoswietleniu,
e)

na stanowisku nei wystQpuja czynniki szkodliwe, wiqkszo56
czynnosci wykonywana jest
w pozycji siedz4cej,

5. Wymagane dokumenty i o6wiadczenia:

.
'
'
'
r
'
r
o

Iist motywacyjny,
?yciorys z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej
(szczeg6lowe CV],

kserokopie dokument6w po6wiadczai4cych wyksztalcenie
[dyplom lub zaswiadczenie o
stanie odbytych studi6w),
kserokopie dokument6w potwi erdzai4cychkwalifikacje zalwiad,czenia
,
o ukoriczonych

kursach lub szkoleniach,

oswiadczenie kandydata o korzystaniu z pelni praw public
znychi o niekaralnogci za
przestqpstwo popelnione umySlnie,

kserokopie Swiadectw pracy lub zaswiadczenia o odbytym staZu,
kwetionariusz osobowy - do pobrania na stronie internetowej
Biuletynu Informacji
'
publicznej powiatowego Zakradu Katastrarnego we wrocrawiu

,

inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifik acjach,umiejqtno6ciach
oraz o
stopniu niepelnosprawnoSci.

6, Inne informacje:
wskaznik zatrudnienia os6b niepelnosprawnych

w jednostce, w rozumieniu przepis6w o
rehabilitacji zawodowej i spolecznei orazzatrudnianiu os6b niepelnosprawnych
wynosi poni2ej
6o/o.

7. Termin i mieisce skladania dokument6w:
wymagane dokumentyaplikacyjne naleiy skladai
osobi6cie w siedzibie powiatowe go zal<ladu
Katastralnego we Wroclawiu przy ul.Tadeusza Kosciuszki
131 wpokoju nr 316 III piqtro
sekretariat PZK lub poczt4na adies Powiatowego Zakladu
Katastralnego we wroctawiu, ul.
Tadeusza KoSciuszki 131, 50-440 Wroclaw z dopiskiem,
" DoQtczy naboru na
sta-nowisko urzqdnicze w Pracowni System6w Informacji przestrzennej
(TS)"
w terminie do dnia 3 kwietnia 2OI7 r.do godz. I4:OO.
Dokumenty aplikacyjne, kt6re wplyn4 do Powiatowego Zakladu
Katastralnego we wroclawiu po
wyLej wymienionym terminie, nie bqd4 rozpatrywane.
wymagane dokumenty aplikacyjne: Iist motyw acyjny, szczeg6lowe
CV (zuwzglqdnieniem
okladnego p rzebi egu kariery zawo dowei) powi nny "uye
op"t."onu krau zul4 :

d

Wyraiam zgodq na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w ofercie pracy dla
potrzeb niezbgdnych-do realizacii procesu reirutacji,
tgidri, z ustawq z dnia 29 sierpnia L992r. o
ochronie danych osobowych (Dz. u. z 20L6r. poz.sizl iraz
ustawq z dnia 27 tistopada 2008r. o
pracownikach samorzqdovtych (Dz. U. z 2016 r. poz.-902).
Informacja o wyniku naboru bqdzie umieszczona na stronie
internetowej Biuletynu Informacji
Publicznei oraz na tall1cr informacyjnej Powiatowego
Zakladu Katastralnego we wroclawiu, ul.
Tadeusza KoSciuszki 131, na III pigirze.-

Wroclaw, dnia2? marca 20IT r.
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