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Mieisce wykonywania pracy: Powiatowy Zal<tad Katastralny we Wrociawiu - Pracownja Obstuei Material6w Zasobu
Lrl,'l'. KoiciLrszl{i 131, 50-440 Wroclaw

Wynriar czasu pracy:1 etat.

1.

Wymagania kwalifi kacyine:
1l niezbqdne:

aJ wyksztalcenie wy2sze lub Srednie geodezyjne,
b.) spctnianie wymagai dla stanowisk urzqdniczych okreSlonych w art. 6 ust. 1

i 3 ustawy z dnia

21 Iistopadar 2008 r. o prucctwnikach santorzqdowych,

cJ znajortro6i przepis6w ustawy

z

dnia 77 naja 1989 r. Prclwo geodezyjne ikartograficzne wraz,

z przepisami wykonawczymi do ustawy,

dJ znajomoSd organizacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartografi cznego,

e)

umiejqtnoSd bieglej obslugi systemu Windows oraz pakietu biurowego Microsoft Office;

2)dodartkowc:

aJ cloSwiadczenie
zltso

bl
c)

w pracy na stanowisku zwiqz.anym z aktualizacjq h,rb udostqpnianiem

materiar16w

b tr,

znajomoSd aplikacji TurboEWID - komponentu systemu PZGiK EWID 2007,
umiejqtnoSi dobrej organizacji pracy wlasn ej oraz pracy w zespole.

2, Zakres wykonywanych zadari na stanowisku:

a) przyjmowanie i rejestracja w systemie PZGIKzgloszefi prac geodezyjnych lub prac kartograficznych
oraz wniosk6w o udostqpnienie materiat6w zasobu,
bJ uzgadnianie listy matcriat6w zasobu do zgtoszonych prac,
c) sporzqclzanic Dol<ume ntu Obliczenia Oplaty iwydawanie licencji,

d) przygotowanie i udostqpnianie materiai6w

zasobu do zglosz'onych prac i na wniosek,

i przetwarzanie do postaci elektronicznej fskanowanie) operat6w technicznych
przyjqtych do zasobu,
1') r"rdzielanie informacji dotyczqcych udostgpniania material6w zasobu.
eJ ewidencjonowanie

3. Informacia o warunkach pracy:
a.) plar:a biurowa w siedzibie jednostki,
bl trudynek i ciqgi komunikacyjne o szerokoSci umo2liwiajqcej poruszanie siq w6zkiem inwalidzkim,

c)

pomieszczenia pracowni rozlokowane sA w pokojach znajduj4cych siq na I i lll piqtrze budynku
wyposaZonego w windy,
dJ praca przy monitorze powyiej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oSwietleniu,
eJ na stanowisku nie wystqpujq czynniki szkodliwe, czynnoSci wykonywane sE w pozycji siedzqcej, ale
istnicje koniecznoSi prz.emieszczania siq pomiqdzy pomieszczeniami jednostki,
Il w pomieszczcniach pracowni clokunenty znajdujq siq w szafach przesuwnych na wysokoSci do 2,5 m,
z utrudnionym dostqpem dla osoby z ograniczonq sprawnoSciq ruchowq.
4. Wymagane dokumenty i o6wiadczenia:

a) list motywacyjny,
b) Zyciorys z opisem dotychczasowego

cl

przebiegu pracy zawodowej fszczeg6iowe CV),
l<scrol<opie clokr,rmcnt6w poSwiadcz.ajqcych wyksztalcenie [dyplom ]ub zaSwiadczenie

odbytych stucli6w),

o

stanje

cl

)

kserol<opie dokr-rment6w potwierdzalqcych kwalifikac;e, za|wiadczenia o ukohczonych kursach lub
szkoleniach,

e) o6wiadczenia kandydata o korzystaniu z pelni praw publicznych i o niekaralnolci za przestqpstwo

f)

popetnione umySlnie,
kserokopie Swiadectw pracy lub za!;wiadczenia o odbytym staZu,

g) kwestionariusz osobowy - do pobrania na stronie internetowej Biuletynu lnformacji
Ii)

Publicznej

Powiatowcgo Zal<ladu Katastralnego we Wroclawiu http:/.!Zhibip.wroc.pl/public/f_id=88447
oSwiadczenie z wlasnorqcznie podpisanq klauzulq:
,,Wyra2am zgodq na przetwarzanie moich danych osobowych przez Powiatowy Zaklad Katastralny
we Wroclawiu, w celu realizacji proces6w rekrutacji tera| i w przyszloici, Jestem Swiadomy/a prawa

dostgpu do treSci swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz
niezbgdne dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawE z dnia 29 sierpnia 1.997 r. o ochronie danych
osobowych [Dz.

i) innc

LJ.

z 2016 r., poz.922 ze zm.)".

o

o stopniu
icpelnospla wnosci.
W przypadku niedostarczenia kompletu wy2ej wymienionych dokumentow kandydat nie speini wymo96w
fbrnralnych zawartych w ogloszeniu o naborze na wolne stanowisko urzgdnicze.
dodalkowe dokumenty

posiadanych kwalifikacjach, umiejqtnoSciach oraz.

rr

5.

Termin i mieisce skladania dokument6w:

Wymagane dokumenty aplikacyjne naleZy sktadai osobiScie w siedzibie Powiatowego Zakladu Katastralnego

we Wroclawiu przy ul. l'adeusza KoSciuszl<i 131, w Sekretariacie - pok6j nr 316 (lll piqtro) lub przeslai
ptrczlq na adres Powiatowego Zaktadr"r l(atastralnego we Wroclawiu, ul. Ko5ciuszki I31,,
50-440 Wroctaw z dopiskiem:
Dotyczy naboru na stqnowisko w Pracowni Obslugi Materiat6w Zasobu

dnia L6 marca 2018 r. do godz. 10:00.
Dokumenty aplikacyine, kt6re wplynq do Powiatowego Zakladu Katastralnego po wy2ej wymienionym

w terminie do

terminir:, nie bqdq rozpatrywane.

Po zal<ohczeniu procesu naboru dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w
Powiatowym Zakladzie Katastralnym we Wroclawiu zostanq dolqczone do jego akt osobowych. Dokumenty
pozostalych l<andydat6w zebrane w procesie naboru bqdq przechowywane przez okres 3 miesiqcy od dnia
zakohczenia naboru tj. od daty zamieszczenia wynik6w naboru. Na pisemny wniosek kandydata dokumenty
mogq zosta6 odebrane osobiScie przed uplywem w/w terminu. Po uptywie 3 miesiqcy dokumenty podlegajq
blakowa

n

iu.

6. Postgpowanie kwalifikacyjne:

W okresic do 7 dni od uplywu terminu skiadania ofert osoby spelniajqce wymagania fbrmalne okre5lone w
ogioszeniu zostanE powiadomione telefonicznie lub drog4 elektronicznq o terminie i miejscu rozmowy
kwalifikacyjnej. W ramach rozmowy kwalifikacyjnej przewiduje siq przeprowadzenie pisemnego testu.
lrrlbrnracja o wyniku naboru bgdzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Inlormacji Publicznej
oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Powiatowego Zakladu Katastralnego we Wroclawiu (lll piqtro].
7, Informacje dodatkowe.

Wskalnil< zatludnienia os6b niepetnosprawnych w Powiatowyn Zakladzie Katastralnym we Wroclawiu w
rozunrieniu przepis6w o rehabilitacji zawodowej i spoleczne) orazzatrudnianiu os6b niepelnosprawnych jest
nii.sz.y nii. 6 a/0. Pierwszehstwo w zatrudnieniu bqdzie przyslugiwalo osobie niepelnosprawnej, o ile zostanie
ona wskazana w gronie nie wigcej ni2 piqciu najlepszych kandydat6w spelniajqcych wymagania niezbqdne
oraz. w najwiqkszym stopniu wymagania dodatkowe,
8. Dodatkowych informacji o naborze naw f w stanowisko mo2na uzyska6 pod nr telefonu 71/372-40-08.

Wroclaw, drria 5 marca 2018 r

