,lOWtAf OWY ZAK|AO l{'tTASTnALltY

we Wroelswiu

ul. T. Ko6ciuszki
50-440

I

3l

Wroclaw (18)

Powiatowy Zaklad Katastralny we Wroclawiu
ul. Tadeusza KoSciuszki 131, 50-440 Wroclaw

oglasza otwarty i konkurencyjny nabdr na wolne stanowisko urzednicze
MTODSZY KARTOGRAF, KARTOGRAF

(w zaleino6ci od kwalifikacji)

w Pracowni System6w Informacji przestrzennej

(TS)

Miejsce wykonywania pracyl
Powiatowy Zaktad Katastralny we Wroclawiu - Pracownia System6w Informacji przestrzennej,
ul. Tadeusza Ko5ciuszki 131,,5O-44O Wrocfaw;
Wymiar czasu pracy:
1 etat - pefny wymiar czasu pracy

l.

Wymagania niezbqdne:
a) wyksztalcenie wy2sze geodezyjne, kartograficzne, geoinformatyczne lub pokrewne,
b) spefnienie wymagari okreSlonych dla stanowisk urzqdniczych w art. 6 ustawy z dnia
o pracownikach samorzqdowych (Dz. U. z2Oj.6 r., poz.9O2),
c) znajomo56 przepis6w prawa geodezyjnego i kartograficznego,
d) znajomoSi funkcjonowania administracji publicznej,
e) dobra znajomo5i oprogramowania ArcGlS po6wiadczona certyfikatami Esri.
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listopada 200g r.

2. Wymagania dodatkowe:

f)

doiwiadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
znajomo6i zagadnieri, w tym przepis6w prawa, zwiqzanych z planowaniem przestrzennym,
znajomo6i Srodowiska serwerowego ArcGlS Server (Esri),
znajomo56 i umieiqtnosi konfiguracji aplikacji iMap i iMapMobile (Gtspartner),
znajomo5i r62nych technologii tworzenia aplikacji webowych (html i php),
umiejqtnoSi przetwarzania danych 3D,

ol
ot

znajomo6i zagadnier{ zwiqzanych

z

i modelowaniem danych,
znajomoS6 baz danych oracle, MSseL,

Mysel i narzqdzi administrowania,

dl

b)
c)

d)
e)

h)
i)
j)
k)
l)
m)

architekturami system6w baz danych, hurtowni danych

umiejqtno5i tworzenia skrypt6w python i zapyta6 w jqzyku SeL,
znajomoSi obslugi programdw graficznych,
znajomo6i jqzyka angielskiego umo2liwiajqca czytanie dokumentacji technicznej,
umiejqtno6i dobrej organizacji pracy wlasnej oraz pracy w zespole,
predyspozycje w zakresie wystapieri i prezentacji publicznych.

3. Zakres wykonywanych zadari na stanowisku:

a)
b)
c)
d)
e)

tworzenie oraz aktualizacja danych i metadanych systemu wroSrp,
tworzenie iaktualizacja serwis6w mapowych WWW,
aktualizacja stron informacyjnych WWW systemu wroslp,
tworzenie projekt6w mapowych, w tym z wykorzystaniem narzqdzi 3D,

f)

geoprzetwa rza n ia,
udzial w opracowywaniu specyfikacji technicznych i plan6w wdro2eniowych w zakresie systemu wroSlp.

wykonywanie analiz przestrzennych,

w tym

- tworzenie i edycja

modeli

a) praca biurowa w siedzibie jednostki,
b) budynek i ciqgi komunikacyjne o szeroko5ci umo2liwiajqcej poruszanie siq w6zkiem inwalidzkim,
c) biuro znajduje siq na lV piqtrze budynku wyposa2onego w windy,
d) praca przy monitorze powy2ej 4 godzin, przy naturalnym i sztucznym odwietleniu,
e) na stanowisku nei wystqpujq czynniki szkodliwe, wiqkszo56 czynno6ci wykonywana jest w

pozycji

zaawansowanych

4. Informacja o warunkach pracy

siedzqcej.

5. Wymagane dokumenty i oSwiadczenia:

a)
b)

list motywacyjny,
2yciorys z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowei (szczeg6lowe CV),

c)

kserokopie dokument6w po5wiadczajqcych wyksztalcenie (dyplom lub za5wiadczenie o stanie odbytych
studidw),

d)

kserokopie dokument6w potwierdzajqcych kwalifikacje, zaSwiadczenia

o

ukor{czonych kursach lub

szkoleniach,

e)
0
g)

o6wiadczenie kandydata o korzystaniu z pefni praw publicznych
popelnione umy6lnie,
kserokopie Swiadectw pracy lub zaiwiadczenia o odbytym sta2u,

kwetionariusz osobowy

- do pobrania na

io

niekaralnoSci za przestqpstwo

stronie internetowej Biuletynu Informacji publicznej

Powiatowego Zakladu Katastralnego we Wrocfawiu,

h) inne

dodatkowe dokumenty

o

posiadanych kwalifikacjach, umiejqtnoSciach oraz

o

stopniu

niepetnosprawnodci.

6. Inne informacje:

Wskalnik zatrudnienia os6b niepefnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepis6w o rehabilitacji zawodowej
i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych wynosi poni2ej 6 o/o .
7. Termin i miejsce skladania dokument6w:

Wymagane dokumenty aplikacyjne nale2y skladai osobiScie w siedzibie Powiatowego Zakfadu Katastralnego we
Wroclawiu przy ul. Tadeusza Koiciuszki 131 w pokoju nr 316 lll piqtro sekretariat PZK lub pocztq na adres
Powiatowego Zakladu Katastralnego we Wroclawiu, ul. Tadeusza Ko5ciuszki 131, 50-440 Wrocfaw z dopiskiem:
"Dotyczy noboru no stanowisko urzqdnicze w Procowni System6w lnformocji Przestrzennej (TS)"
w terminie do dnia 12.O6.20L7 r. do godz. 14:00.

Dokumenty aplikacyjne, kt6re wplynq

do

Powlatowego Zaktadu Katastralnego

we Wroctawiu po

wy2ej

wymienionym terminie, nie bqdq rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczeg6lowe CV (z uwzglqdnieniem dokladnego przebiegu
kariery zawodowej) powinny byd opatrzone klauzulq:
Wyroiam zgodq na przetworzonie moich danych osobowych zowartych w ofercie procy dlo potrzeb niezbqdnych do
realizocji procesu rekrutacji, zgodnie z ustowq z dnia 29 sierpnio 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. tJ. z
20L6r. poz.922) oroz ustawq z dnio 27 listopoda 2008r. o pracownikoch somorzqdowych (Dz. lJ. z 2016 r. poz. 902).
Informacja o wyniku naboru bqdzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji publicznej oraz na

tablicy informacyjnej Powiatowego Zaktadu Katastralnego we Wroctawiu, ul. Tadeusza Ko6ciuszki 131, na lll
piqtrze.

Wrocfaw, dnia 31 maja 2Q77 r,

