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Dyrektor PowiatowegoZakladu Katastralnego we Wroclawiu oglasza otwarty i konkurencyjny nab6r
na stanowisko urzgdnicze

STARSZY REFERENT / MI.ODSZY GEODETA / GEODETA
(w zaleZno6ci od kwalifikacji)
na czas realizacji Projektu pn. Platforma Elektroniczna lJslug Geodezyjnych

-

PEUG

Miejsce wykonywania pracy: Powiatowy Zaklad Katastralny we Wroclawiu - Pracownia Obslugi Material6w Zasobu
ul. T. Ko5duszki 131, 50-440 Wroclaw

Wymiar czasu pracy i rodzaj umowy: 1 etat - umowa o pracg w pelnym vtymiarze czasu pracy, na czas okreslony
w okresie realizaqi Projektu pn. Platforma Elektroniczna lJstug Geodezyjnych
- PEUG. Termin zakonczenia realizacji
Projektu - 31 pa2dziernika 2018 r.

1. Wymagania kwalifikacyjne:
1) niezbgdne:

a)

wyksztalcenie geodezyjne lub znajomo56 pzedmiotowego zakresu prac preferowane
wyksztalcenie wy2sze geodezyjne lub pokrewne o kierunku: kartografia, geoinformacja,
geoinformatyka,

b) spelnianie wymagah
c)
d)
e)
f)

dla stanowisk urzqdniczych okreSlonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia
21 listopada 2O0B r. o pracownikach samorzqdowych,
znajomoSd przepisow ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kaftograficzne wraz
z przepisami wykonawczymi do ustawy,
znajomoS6 organizacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
umiejqtnoSd bieglej obslugi systemu Windows oraz pakietu biurowego Microsoft Office,
umiejgtno6c dobrel organizacji pracy wlasnej, w tym samodzielno5i i inicjatywa.

2) dodatkowe:

a)
b)

posiadanie uprawnieh zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1 - geodezyjne
pomiary sytuacyjno-wysokoSciowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne,
znajomo56 aplikacjirurbEWtD - komponentu systemu pzciK EWID 2007,
znajomosc standard6w technicznych tworzenia i aktualizacji baz GESUT i BDOT500,

c)
d) umiejqtnoSd
e)

czytania i interpretacji schemat6w aplikacyjnych UML, ze szczeg6lnym
uwzglgdnieniem schemat6w dla baz GESUT i BDOTS00,
znajomoS6 jqzykaznacznik6w geograficznych GML oraz modelowania geoinformacyjnego UML.

2. Zakres wykonywanych zadari na stanowisku :

a)
b)
c)

d)

udostqpnianie danych wykonawcy baz GESUT i BDOT500 w ramach realizowanego projektu,
obsluga zgloszenia pracy geodezyjnej,

uzgadnianie z wykonawcq listy material6w zasobu niezbgdnych lub przydatnych do wykonania
zgloszonej pracy,
przetworzenie dokument6w analogowych dla wykonawcy do postaci cyfrowej (tylko dla operat6w
przyjqtych do PZGiK po udostgpnieniu wykonawcy materialow 2rodlowych), obejmujqce:

- lokalizacjq dokumentu,
- przygotowanie do skanowania (rozszycie, prostowanie itp.),
- skanowanie (ustalenie wlaSciwej rozdzielczoSci, rozjaSnienie lub zaciemnienie dokumentu,
skanowanie),

- okreSlenie na mapie cyfrowejzakres6w zeskanowanych dokument6w i ich wlaSciwe opisanie
wg wymaganego schematu aplikacji,
Projekt: Platforma Elektronicznych Uslug Geodezyjnych - pEUG
dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach Srodk6w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Dolnodlqskiego na lata 2014-202O,
oS priorytetowa 2. Technologie informacyjno- komunikacyjne, Dziatanie 2.1. E-ustugi publiczne

Fundusze

rffiSPSII

Europejskie
Program Regionalny

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

e) udostQpnienie wykonawcy dokument6w,

0

g)
h)

i)

biezqca wsp6lpraca z wykonawcq w czasie tworzenia baz GESUT i BDOT500,
udzial w pracach zwiqzanych z odbiorem, kontrolq wewn?trznq iladowaniem do systemu EWID
2007.
prowadzenie i aktualizacja utworzonych baz GESUT i BDOT500,

aktualizacja utworzonych baz GESUT i BDOT500 o nowe operaty poprzez kontrolg pliku GML
iladowanie danych do bazy systemu EWID 2007.

3. Informacja o warunkach pracy:

a) praca biurowa w siedzibie jednostki,
b) budynek i ciqgi komunikacyjne o szeroko5ci umozliwiajqcej poruszanie siq wozkiem inwalidzkim,
c) pomieszczenia pracowni rozlokowane sA w pokojach znajdujqcych sig na I i lll pigtrze budynku

d)
e)

f)

wyposazonego w windy,
pracapzy monitorze powyzej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym o5wietleniu,
na stanowisku nie wystgpujq czynniki szkodliwe, czynnoSci wykonywane sq w pozycji siedzqcej,
ale istnieje konieczno56 przemieszczania sig pomigdzy pomieszczeniamijednostki,

w pomieszczeniach pracowni dokumenty znajdujq siq w szafach przesuwnych na wysoko6ci do
2,5 m, z utrudnionym dostqpem dla osoby z ograniczonq sprawno5ciq ruchowq.

4. Wymagane dokumenty i o6wiadczenia:

a) list motywacyjny,
b) zyciorys z opisem dotychczasowego przebiegu

c)

d)

pracy zawodowej (szczeg6lowe CV),
kserokopie dokument6w poSwiadczajqcych wyksztalcenie (dyplom lub zaSwiadczenie o stanie
odbytych studiow)
kserokopie dokument6w potwierdzajqcych kwalifikacje, zaSwiadczenia o ukohczonych kursach
,

f)

lub szkoleniach,
kandydata o korzystaniu z pelni praw publicznych io niekaralno5ciza przestgpstwo
popelnione umySlnie,
kserokopie Swiadectw pracy lub za6wiadczenia o odbytym staZu,

h)

kwestionariusz osobowy
do pobrania na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
Powiatoweg o Zakladu Katastralnego we Wroclawiu htto://pzk.ibip.wroc.pl/public/?id=88447
inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejgtnoSciach oraz o stopniu

e) oSwiadczenia
g)

-

niepelnosprawnoSci.
5. Inne Informacje:

Wskaznik zatrudnienia osob niepelnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepis6w
zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych wynosi poniZej 6 o/o

o

rehabilitacji

.

6. Termin i miejsce skladania dokument6w

Wymagane dokumenty aplikacyjne nale2y skladac osobi6cie w siedzibie Powiatowego Zakladu
Katastralnego we Wroclawiu przy ul. Tadeusza KoSciuszki 131, w Sekretariacie - pokoj nr 316 (lll piqtro)
lub przeslac pocztq na adres Powiatowego Zakladu Katastralnego we Wroclawiu, ul. Ko6ciuszki 131,
50-440 Wroclaw z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko w Pracowni Obslugi Material6w Zasobu

dnia 28 wrzeSnia 2017 r. do godz. 10:00.
Dokumenty aplikacyjne, ktore wplynq do Powiatowego ZakNadu Katastralnego powyzej wymienionym
terminie, nie bgdq rozpatrywane.
w terminie do
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Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczeg6lowe CV, (z uwzglgdnieniem dokladnego przebiegu
kariery zawodowej) powinny by6 opatrzone klauzulq:
Wyra2am zgode na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych

w ofercie pracy dta potrzeb
niezbqdnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawq z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 922) oraz ustawq z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorzqdowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.).
6. Rozmowa kwalifikacyjna i informacje o naboze.
Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami odbgdzie sig dnia 29 wrze6nia 2017 r. od godz. 9.00
rozmowy
zostanq powiadomieni pocztq elektronicznq lub telefonicznie w dniu 28 wrze6nia 2017 r.

wg indywidualnie ustalonego harmonogramu rozm6w. Wybrani kandydaci o terminie

Informacja o wyniku naboru bgdzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Powiatoweg o Zakladu Katastralnego we Wroclawiu (lll pigtro).
Planowany termin zatrudnienia na umowg, na czas okreSlony, od 1 pa2dzlernika 2017 r.

Wroclaw, dnia 18 wrze6nia 2017

r.
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