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(w zaleZnoSci od kwalifikacji)
w Pracowni EwidencjiGruntow i Budynkow

Miejsce wykonywania pracy: Powiatowy ZaYJad Katastralny we Wroctawiu

-

Pracownia Ewidencji Grunt6w

i Budynk6w, ul. T. Ko5ciuszki 131, 50-440 Wroclaw

Wymiarczasupracy:1etat-umowaopracawpelnymwymiazeczasupracy

1. Wymagania kwalifikacYine:
1) niezbgdne:
wyksztaNcenie wyzsze lub Srednie geodezyjne'

a)
b)

c)
d)
e)

1 i 3 ustawy z dnia
spelnianie wymagan dla stanowisk urzqdniczych okreSlonych w art. 6 ust.
21 listopada 2008 r. o pracownikach samonqdowych,
kartograficzne wraz
znajomosc pzepisow ustawy z dnia 17 mala 1989 r. Prawo geodezyine i
z przepisami wykonawczymi do ustawy,
znajomos6 organizacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
Office;
umiejqtno66 biegtej obslugi systemu Windows oraz pakietu biurowego Microsoft

2) dodatkowe:

a)
b)

c)

informacji
do5wiadczenie w pracy na stanowisku zwiqzanym z aktualizacjq lub udostqpnianiem
z ewidencji gruntow i budYnk6w'
znajomosc aplikacjiTurbEWlD - komponentu systemu PZGIK EWID 2007'
umiejgtnose dobrejorganizacji pracy wlasneioraz pracy w zespole.

2. Zakres wykonywanych zadaf na stanowisku :
a) przyjmowanie i obsluga wniosk6w na udostqpnienie informacji zawartych

w

operacie

ewidencYjnYm,

b)

przygotowanie wypisow, wyrys6w, kopii dokument6w uzasadniajqcych wpisy do bazy danych

operatu ewidencyjnego, plik6w komputerowych sformatowanych zgodnie

z

obowiEzujacym

standardem wymiany danych ewidenycjnych,

rejestracja w systemie PZG;K dokumentow stanowiqcych podstawq aktualizacji informacji
zawartych w ewidencji gruntow i budynk6w,
d) aktualizacja baz danych EGIB i RC|WN,

c)

e)

0

przygotowywa n ie projekt6w od powiedzi na p isma,

ewidencjonowanie i przetwarzanie (skanowanie) dokumentow uzasadniajqcych wpisy
danych EGIB i RC|WN.

do

baz

3. Informacja

a)
b)

c)

o warunkach PracY:
praca biurowa w siedzibie jednostki,
budynek i ciqgi komunikacyjne o szeroko6ci umozliwiajqcej poruszanie siq wozkiem inwalidzkim,
pomieszczenia pracowni rozlokowane sq w pokojach znajdujqcych siq na lll pigtrze budynku
wyposaZonego w windY,

d) prccaprzy monitorze powyzej4 godzin dziennie,
e)

f)

przy naturalnym i sztucznym oSwietleniu,
na stanowisku nie wystqpujq czynniki szkodliwe, czynno6ci wykonywane sa w pozycji siedzqcej,
ale istnieje koniecznoSc przemieszczania siq pomigdzy pomieszczeniamijednostki,
w pomieszczeniach pracowni dokumenty znajdujq siq w szafach przesuwnych na wysoko6ci do
2,5 m, z utrudnionym dostqpem dla osoby z ograniczonq sprawno$ciq ruchowq.

4. Wymagane dokumenty i oSwiadczenia:
list motYwacYlnY,

a)
b)

.i

(szczeg6lowe CV),
2yciorys z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej

kserokopie dokument6w poswiadczajqcych wyksztalcenie (dyplom lub zaswiadczenie

o

stanie

odbytYch studi6w),

d)

o ukohczonych kursach
fseiokopie dokumentow potwierdzajqcych kwalifikacje, zaSwiadczenia

g)

lub szkoleniach,
za przestqpstwo
oSwiadczenia kandydata o korzystaniu z pelni praw publicznych i o niekaralnoSci
popelnione umYSlnie,
kserokopie Swiadectw pracy lub zaswiadczenia o odbytym staZu,
do pobrania na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej

h)

inne dodatkowe dokumenty

e)

f)

-

kwestionariusz osobowy
powiatowego Zakladu Katastralnego we Wroclawiu http://pzk.ibip.wroc.pllpublic/?id=88447

o

posiadanych kwalifikacjach, umiejqtnosciach oraz

o

stopniu

niepelnosPrawnoSci.
5. Inne Informacie:

przepis6w
WskaZnik zatrudnienia os6b niepelnosprawnych w jednostce, w rozumieniu
poniZej6
%'
wynosi
zawodowej ispolecznej orazzatrudnianiu osob niepetnosprawnych

o

rehabilitacji

6. Termin i miejsce skladania dokument6w

Zakladu
Wymagane dokumenty aplikacyjne nalezy sklada6 osobi6cie w siedzibie Powiatowego
pigtro)
(lll
pokoj
316
nr
Katastralnego we Wroclawiu przy ul. Tadeusza Ko5ciuszki 131, w Sekretariacie
ul. Ko6ciuszki 131'
lub przesla6 pocztqna adres Powiatowego ZakNadu Katastralnego we WrocNawiu,
50-440 Wroclaw z doPiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko w Pracowni Ewidencii Grunt6w i Budynkow
w terminie do

dnia 28 wrze6nia 2017

r- do godz' 10:00'

powyzej wymienionyrn
Dokumenty aplikacyjne, ktore wplynq do Powiatowego ZakNadu Katastralnego
terminie, nie bgdE rozpatrywane'
przebiegu
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczeg6lowe CV, (z uwzglgdnieniem doktadnego
kariery zawodowej) powinny by6 opatrzone klauzulq.
pracy dla potrzeb
Wyra2am zgodg na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie
1997 r. o ochronie
n'rezbqdnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawq z dnia 29 sierpnia
pracownikach
danych osobowych (t. j. Dz. tJ. z 2016 poz. 922) oraz ustawq z dnia 21 |istopada 2008 r. o
samorzqdowych (t. i. Dz. lJ. z 2016 r. poz. 902 ze zm.).
7. Informacje o naborze.
Publicznej
lnformacja o wyniku naboru bqdzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu lnformacji
piqtro).
(lll
otaznatablicy informacyjnejw siedzibie powiatowegoZakladu Katastralnego we Wroclawiu
Planowany termin zatrudnienia od 1 pa2dziernika 2017 r.

Wroclaw. dnia 18 wrzeSnia 2017

r.

