D.110.3.2018
Dyrektor Powiatowego Zakladu Kahstalnego we wroclawiu
oglasza otwarty i konkurencyjny nab6r

FOWLATOWYUAKT,ADKATA$TRALi{r na shnowisko urzqdnicze

wroctawiu
ul. T. Ko5ciuszki l3l
,, o\
we

50440

w*rcraw

GEODETA/STARSZY GEODETA
[w zale2no5ci od kwalifikacji]

"*) Do Dzialuweryfikacji Material6w

Zasobu

Mieisce wykonywania pracy: Powiatowy zaklad Kabstralny we wroclawiu
Zasobu, uL Tadeusza KoSciuszki 131, S0-440 Wroctaw

-

Dzial weryfikacji Material6w

Wymiar czasu pracy:1 eht.
1. Wymagania

kwalifi kacyine:

1) niezbqdne:

a) wykszElc enie wyLsze geodezyjne,
b) spelnianie wymagaf dla stanowisk urzgdniczych okreslonych w art. 6 ust. li3ushwyzdnia
2l listopada 2008 r. o pracownikach samorzqdowych,
c) znajomosi przepis6w usbwy z dnia 17 maja 1,989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne
w(az
z przepisami wykonawczymi do ushwy,

d) znajomos6 organizacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
e) umiejqnroSi biegtej obslugi systemu Windows oraz pakietu biurowego Microsoft

Ofiice.

2l dodatkowe:

a) uprawnienia zawodowe,
b) doSwiadczenie w pracach terenowych,
c) znajomosd aplikacji rurboEWID - komponentu

d] umiejqlroSd dobrej

organizacji pracy wtasne

j

sysremu pzciKEwtD 2007,
oraz pracy w zespole,

eJ odporno5i na stres.

2. Zakres wykonywanych zadari na stanowisku:

l)

weryfil<acja zbiorow danych i material6w stanowi4cych wyniki prac geodezyjnych lub prac
kartograticznych
podlegajqcych zgloszeniu i przekazaniu do pafistwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego:
a) pod wzglgdem kompletnoSci,
b) pod wzglgdem zgodnorici zprzepisarni prawa obowi4zujqcego w geodezji
i kartografii

2) sporzqdzanie protokotow weryfikacji,
3) wsp6tpraca w zakresie weryfikacji operat6w

z pozostalymi kom6rkami organizacy1nymi jedngstki

oraz Starostwa Powiatowego we Wroclawiu,

4)

spor4dz.anie dol<unrent6w obliczenia oplaty.

.5) rc.jestrowanie operat(rw,
6) udzielanie inforrnacji wykonawcom pracy geodezyjnych dotycz4cych weryfikacji z.Io2onycnopefarow
technicznych.

Informacia o warunkach pracy:
aJ praca biurowa w siedzibie jednostki,

bl
c)
d)
e)

t)

budynek i ciqgi komunikacyjne o szerokoSci umoZliwiajqcej poruszanie siq w6zkiern inwalidzkinr,
pomieszczenia pracowni rozlokowane sA w pokojach znajdujqcych siq na III piqtrze

buclynku
wyposaZonego w windy,
praca przy monitorze powy2ej 4 godzindziennie, przy naturalnym i sztucznym oSwietleniu,
na sbnowisku nie wystQpujA czynniki szkodliwe, czynnoSci wykonywane sE w pozycji
siedzqcej, ale
ishieje koniecznosd przemieszczania siq pomiqdzy pomieszczeniamijednostki,
w pomieszczeniach pracowni dokumenty znajduj4siq w szafach przesuwnych na wysokoSci do
2,5 rn,
z utrrrcinionym dostqpem dla osoby zograniczonq sprawnoSciq ruchowq.

4. Wymagane dokumenty i o5wiadczeniar
a) list motywacyjny,
b) 2yciorys z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowei (szczeg6rowe
cvJ,

c) kserokopie dokument6w poSwiadczajEcych wykszhlcenie
[dyplom lub
odbytych studi6w),

d) kserokopie dokumentdw potwierdzajqcych kwalifikacje,
szkoleniach,

popelnione umy5lnie,
kserokopie Swiadectw pracy lub za6wiadczenia o odbytym sbzu,

g) kwestionariusz osobowy
h)

-

o

sbnie

zaswiadczenia o ukonczonych kursach lub

eJ oswiadczenia kandydah o korzyshniu z pelni praw publicznych

f]

zaswiadczenie

i o niekaralnosci

za przestqpstwo

do pobrania na sffonie internetowej Biuletynu Informacji publicznej

Powiatowego Zakiadu Kahstralnego we Wroclawiu http:,//pzk.ibip.wroc.pl/public/?id=8g447
oSwiadczenie z wlasnorqcznie podpisanq klauzulq:

,'Wyrazam zgodq na przelNarzanie moich danych osobowych przez powiatowy Zaktad
Kahsh.alny we
i w przyszloSci. Jestem swiadomy/a prawa
dostqpu do tresci swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie
danych jest dobrowolne, Iecz niezbqdne
dla potrzeb rekrubcji, zgodniez ushwQ zdnia2g sierpnia 1997
r.o ochronie danych osobowych [Dz.
U. z 2016 r., poz,922 ze zm.),,.

wroclawiu, w celu realizacji proces6w rekrutacji teraz

i)

inne dodatkowe dokumenty
pel

o

posiadanych kwalifikacjach, umiejqtrrosciach oraz

o

stopniu

rawno6ci.
w przypadku niedostarczenia kompletu wy2ej wyrrrienionych dokument6w
kandydat nie spetni wymogow
formalnych zawarlych w ogioszeniu o naborze na wolne stanowisko
urzeclnicze.
n ie

n

osp

5. Termin i mieisce skladania dokument6w:

wymagane dokumenty aplikacyjne nab|y skladai osobiScie
w siedzibie powiatowego Zakladu Kahsfalnego
we wroclawiu przy uL Tadeusza Kosciuszki 131,w sekrebriacie - pok6j
nr 316 (lll pigb"o) lub przesiai pocztE

na adrels

Powiatowego Zakladu Katasffalnego

50-440 Wroclaw z dopiskiem:

we

Wroctawiu,

ul. KoSciuszki

131,

Dotyczy naboru na stanowisko w Dziale Weryfikacji Material^w
Zasobu
w terminie do dnia Z3.O4.ZOLA r. do godz. 10:00.

Dokumenty aplikacyjne, kt6re wplyn4 do Powiatowego Zakladu
Kahsffalnego we wroclawiu po wy2ej

wymienionym terminie, nie bqd4 rozpatywane.

Po zakohczeniu procesu naboru dokumenty kandydaa
wybranego w naborze i zatrudnionego w powiatowym
zakladzie KaEsh'alnym we wroclawiu zosEnq dolqczone clo jego
akt osobowych. Dokumenty pozoshiych
kandydat6w zebrane w procesie naboru bqdq przechn*y*un" p"rzez
okres 3 miesiqcy od dnia z.akonczenia
naboru Q' od daty zamieszczenia wynik6w naboru. Na pisemny'wniosek
kandydab dokumenry mogE zostac
odebrane osobiscie przed uplywemwfw terminu. Po uplywie 3 miesigcy
dokumenty podlegajq

brakowaniu.

6. Postqpowanie kwalifi kacyine:

w

okresie do 7 dni od uplywu terminu skladania ofert osoby spelniajqce
wymagania formalne okreslone w
ogtoszeniu zoshnE powiadomione telefonicznie lub arogq !bkh"onicznq
o terminie i mie;scu rozmowy
kwalifikacyjnej w ramach rozmowy kwalifikacyjnej przewiduje siq przeprowadzenie
pisemnego
testu.

lnformacja o wyniku naboru bqdzie umieszczona na stronie internetowej
Biuletynu lnformacji publicznej oraz
na hblicy informacyjnej w siedzibie powiatoweso Zakladu
Kabsfalnego we

Wroclawiu [il] piqU-o).

7.

Informacie dodatkowe.

wskaznik zatrudnienia os6b niepelnosprawnych

w Powiatowym zakladzie Kahsb-alnym we wroclawiu w
rozumieniu przepis6w o rehabilibcji zawodowej ispolecznei
orazzatudnianiu os6b niepernosprawnych jest
nii'szy ni2 6 % ' Pierwszefstwo w zatrudnieniu bqdzie przyslugiwalo
osobie niepelnosprawnel, o ile zos6nie
ona wskazana w gronie nie wiqcej niZ piqciu najlepszych kandydat6w
spelniajqcych wymagania niezbqdne
oraz w najwiqkszym stopniu wymagania dodatkowe.
B' Dodatkowych informacji o naborze nawfw sbnowisko mo2na
uzyska6 pod nr telefonu 7r/37?-4
Wroclaw, dnia 12 kwienria 20IBr.

DVRE
lMarek

