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Powiatowy Zaklad Katastralny we Wroclawiu
ul. T. Koiciuszki 131, 50 - 440 Wroclaw

ogfasza otwarty i konkurencyjny nab6r na wolne stanowisko urzqdnicze

W zaleinoici od kwalifikacji
REFERENT, STARSZY REFERENT, GEODETA

w Pracowni Ewidencji Grunt6w i Budynk6w
Miejsce wykonywania pracy:
Powiatowy Zaklad Katastralny we Wrocfawiu
ul. T. KoSciuszki t3L,50-440 Wroclaw

-

(TE)

Pracownia Ewidencji Grunt6w i Budynk6w

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

a) wyksztafcenie wyisze lub Srednie geodezyjne.
b) spelnienie wymaga6 okre6lonych dla stanowisk urzqdniczych

w art. 6. ustawy z dnia 2L listopada 2008 r,

pracownikach samorzqdowych,

c) znajomo6ifunkcjonowania administracji publicznej,
d) znajomoSi przepis6w prawa geodezyjnego i kartograficznego wraz z rozporzqdzeniami wykonawczymi,
e) znajomodi zadari i organizacji o6rodk6w dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
f) umiejqtnoSd bieglej obslugi komputera,
2, Wymagania dodatkowe:

a) do5wiadczenie pracy na podobnym stanowisku,
b) umiejetno6i dobrej organizacji pracy wlasnej oraz pracy w zespole,
c) znajomo5i pakietu MS Office: Excel, Word,
d) znajomo66 oprogramowania TurboEwid (Geomatyka-Krak6w).

3. Zakres wykonywanych zadari na stanowisku l

a)
b)
c)

obsluga stron, jednostek wykonawstwa geodezyjnego, rzeczoznawc6w majqtkowych, urzqd6w gmin itp,

rejestracja wniosk6w w systemie PZGK,
sporzqdzanie i wydawanie wypis6w i wyrys6w oraz udostqpnianie material6w zasobu,

d)

wprowadzanie zmian w bazie danych operatu ewidencyjnego,

e)

rejestracja cen i warto5ci nieruchomoSci w bazie danych operatu ewidencyjnego,
przygotowanie projekt6w odpowiedzi na wpfywajqce pisma,

f)
g)

archiwizacja elektroniczna (skanowanie) dokument6w uzasadniajqcych wpisy do bazy danych
operatu ewidencyjnego.

4. Informacja

o warunkach pracy:
praca biurowa w siedzibie jednostki,
b) budynek i ciqgi komunikacyjne o szerokoSci umo2liwiajqcej poruszanie siq w6zkiem inwalidzkim,
c) pracownia rozlokowana jest w pokojach znajdujqcych siq na lll piQtrze budynku wyposa2onego w windy,
d) praca przy monitorze powy2ej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oSwietleniu,
e) na stanowisku nie wystqpujE czynniki szkodliwe, czynno6ci wykonywana jest w pozycji siedzqcej,
ale istnieje koniecznoSi przemieszczania siq pomiqdzy pokojami pracowni,
f) w pracowni dokumenty znajdujq siq w szafach przesuwnych na wysokodci do 2,5 m, z utrudnionym
dostqpem dla osoby z ograniczonq sprawno6ciq ruchowq.

a)

5. Wymagane dokumenty i ojwiadczenia:

a) list motywacyjny,
b) 2yciorys z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowei (szczeg6lowe cV),
c) kserokopie dokument6w po6wiadczajqcych wyksztalcenie (dyplom lub za6wiadczenie

o stanie odbytych

studi6w),

d)

kserokopie dokument6w potwierdzajqcych kwalifikacje, zadwiadczenia

o

ukoriczonych kursach lub

szkoleniach,

e)
f)
g)

odwiadczenia kandydata
popefnione umy5lnie,

o

korzystaniu

z pelni praw publicznych i o

niekaralnoSci za przestQpstwo

kserokopie Swiadectw pracy lub zajwiadczenia o odbytym sta2u,

kwestionariusz osobowy

-

do pobrania na stronie internetowej, Biuletynu Informacji

publicznej

Powiatowego Zakfadu Katastralnego we Wroclawiu http://pzk.ibip.wroc.ollpublic/?id=gg447

h) inne dodatkowe

dokumenty

o

posiadanych kwalifikacjach, umiejgtnodciach oraz

o

stopniu

niepelnosprawno(ci.
5. Inne Informacje:

wskainik zatrudnienia os6b niepelnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepis6w rehabilitacji
o
zawodowej
spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych wynosi poni2ej 6 % .
6. Termin i miejsce skladania dokument6w

Wymagane dokumenty aplikacyjne nale2y skladad osobi5cie w siedzibie powiatowego
Zakfadu Katastralnego we
Wrocfawiu przy ul. Tadeusza Ko6ciuszki 131 w pokoju nr 316 lll pietro sekretariat pZK lub pocztq
na adres
Powiatowego Zakladu Katastralnego we wroclawiu, ul. KoScius zki L3t,50-440 wrocfaw
z dopiskiem:
Dotyczy noboru na stonowisko w pracowni Ewidencji Grunt6w i Budynk6w
w terminie do dnia 10 kwietnia 20L7 r. do godz. 14100.

Dokumenty aplikacyjne, kt6re wpfynq do Powiatowego Zakfadu Katastralnego po
wy2ej wymienionym terminie,
nie bqdq rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczeg6lowe cV, (z uwzglqdnieniem
doktadnego przebiegu kariery
zawodowej) powinny byi opatrzone klauzulq:
wyro2am zgodq na przetwarzanie moich danych osobowych zowortych w
ofercie procy dla potrzeb niezbqdnych do
reolizacii procesu rekrutocii, zgodnie z ustowq z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie donych osobowych (Dz. u. z
2074 poz' 1782 ze zm' oroz ustawq z dnio 21 tistopada 2008 r. o pracownikach
samorzqdowych (Dz. u. z 2074

poz. 1202 ze zm.).

r.

Informacja o wyniku naboru bqdzie umieszczona na stronie internetowej
Biuletynu Informacji publicznej oraz na
tablicy informacyjnej Powiatowego Zakladu Katastralnego we wroclawiu
ul. Tadeusza Kosciuszki 131, na lll
pietrze.

Wroclaw, dnia 29-03-2017 r.
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