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Miejsce wykonywania pracy: Powiatowy Zaklad Katastralny we Wroclawiu

-

Pracownia Obslugi Baz Danych

,

ul. T. KoSciuszki 131, 50-440 Wroclaw

Wymiar czasu pracy:1 etat.

1.

Wymagania kwalifi kacyine:
1J

niezbqdne:

aJ wyksztalcenie wy2sze lub Srednie geodezyjne,
b) spelnianie wymagaf dla stanowisk urzqdniczych okre5lonych w art. 6 ust. 1
21,

i 3 ustawy z dnia

listopada 2008 r. o pracownikach samorzqdowych,

cJ znajomoSi przepis6w ustawy

z

dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne

i

kartograficzne wraz

z przepisami wykonawczymi do ustawy,

d)

znajomo6i organizacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
eJ umiejqtnoSi biegtej obstugi systemu Windows oraz pakietu biurowego Microsoft Office;
2) dodatkowe:

a) doSwiadczenie w pracy na stanowisku zwi4zanym z aktualizacjq lub udostgpnianiem materiai6w
zasobu.

bJ znajomoSi aplikacji TurboEWID - komponentu systemu PZGiK EWID 2007,
cl umiejqtnoSi dobrej organizacji pracy wlasnej oraz pracy w zespole.

2. Zakres wykonywanychzadafi na stanowisku:

a] przyjmowanie i rejestracja w systemie PZG|Kzgloszeh prac geodezyjnych lub prac kartograficznych
oraz wniosk6w o udostqpnienie material6w zasobu,
bJ uzgadnianie listy material6w zasobu do zgloszonych prac,

c)

sporz4dzanie Dokumentu Obliczenia Oplaty i wydawanie licencji,

dJ przygotowanie i udostqpnianie material6w zasobu do zgloszonych prac i na wniosek,
eJ ewidencjonowanie i przetwarzanie do postaci elektronicznej fskanowanie) operat6w technicznych

fJ

przyjqtych do zasobu,
udzielanie informacji dotycz4cych udostqpniania material6w zasobu.

3. Informacia o warunkach pracyr
a) praca biurowa w siedzibie jednostki,
bJ budynek i ci4gi komunikacyjne o szerokoSci umo2liwiaj4cej poruszanie siq w6zkiem inwalidzkim,
c] pomieszczenia pracowni rozlokowane s4 w pokojach znajdujEcych siq na III piqtrze budynku
wyposa2onego w windy,
praca przy monitorze povvyiej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oSwietleniu,
eJ na stanowisku nie wystQpujE czynniki szkodliwe, czynnoSci wykonywane sE w pozycji siedz4cej, ale
istnieje koniecznoSi przemieszczania siq pomiqdzy pomieszczeniami jednostki,

d)

4. Wymagane dokumenty i o6wiadczenia:

aJ list motywacyjny,

b) 2yciorys z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej (szczeg6iowe CVl,
c) kserokopie dokument6w po5wiadczaj4cych wyksztalcenie [dyplom lub zaSwiadczenie o

stanie

odbytych studi6w),

dJ kserokopie dokument6w potwierdzaj4cych kwalifikacje, zaSwiadczenia o ukoficzonych kursach lub
szkoleniach.

e) oSwiadczenia kandydata

o korzystaniu z pelni praw publicznych

i o niekaralnoSci

za przestQpstwo

popeinione umySlnie,
0 kserokopie Swiadectw pracy lub zalwiadczenia o odbytym sta2u,

- do pobrania

na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
Powiatowego Zakladu Katastralnego we Wroclawiu http://pzk.ibip.wroc.pl/public/?id=88447

cl kwestionariusz osobowy

h) oSwiadczenie z wlasnorqcznie podpisan4 klauzul4:
,,Wyra?am zgodg na przetwarzanie moich danych osobowych przez Powiatowy Zaktad Katastralny
we Wroclawiu, w celu realizacji proces6w rekrutacji teraziw przyszloSci. Jestem Swiadomy/a prawa
dostqpu do treSci swoich danych oraz ich poprawieqia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz

i)

niezbqdne dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawE z dnia 29 sierpnia L997 r. o ochronie danych
osobowych [Dz. U. z 20L6 r., poz. 922 ze zm.)".
inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejgtnoSciach oraz o stopniu
niepelnosprawnoSci.

W przypadku niedostarczenia kompletu wyZej wymienionych dokument6w kandydat nie spelni wymog6w
formalnych zawartych w ogloszeniu o naborze na wolne stanowisko urzqdnicze.
5.

Termin i mieisce skladania dokument6w:

Wymagane dokumenty aplikacyjne nale?y skladai osobiScie w siedzibie Powiatowego Zakladu Katastralnego
we Wroclawiu przy ul. Tadeusza Ko3ciuszki 131, w Sekretariacie - pok6j nr 316 (lll piqtroJ lub przeslad

poczt4 na adres Powiatowego Zakladu Katastralnego we Wroclawiu, ul. Ko6ciuszki

1'31,

50-440 Wroclaw z dopiskiem:
Dotyczy naboru na stanowisko w Pracowni Obslugi Baz Danych
w terminie do dnia O4 czerwca20IB r. do godz. 10:00.

Dokumenty aplikacyjne, kt6re wplynq do Powiatowego Zakladu Katastralnego we Wroclawiu po wy2ej
wymienionym terminie, nie bqd4 rozpatrywane.

Po zako(czeniu procesu naboru dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w
Powiatowym Zal<Iadzie Katastralnym we Wroclawiu zostanq dotEczone do jego akt osobowych. Dokumenty
pozostalych kandydat6w zebrane w procesie naboru bqdE przechowylvane przez okres 3 miesiqcy od dnia
zakonczenia naboru tj. od daty zamieszczenia r,vynik6w naboru. Na pisemny wniosek kandydata dokumenty
mogq zosta6 odebrane osobiScie przed uplywem w/w terminu. Po uplywie 3 miesiqcy dokumenty podlegaj4
brakowaniu.
6. Postqpowanie kwalifikacyine:
W okresie do 5 dni od uplywu terminu skladania ofert osoby spelniajqce wymagania zostanE powiadomieni
telefonicznie lub drog4 elektronicznq o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru bqdzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
orazna tablicy informacyjnej w siedzibie Powiatowego Zakladu Katastralnego we Wroclawiu (lll piqtrol.
7.

Informacie dodatkowe.

WskaZnik zatrudnienia os6b niepelnosprawnych w Powiatowym Zaldadzie Katastralnym we Wroclawiu w
rozumieniu przepis6w o rehabilitacji zawodowej i spoleczne j orazzatrudnianiu os6b niepelnosprawnych jest
niLszy niL 6 o/0. Pierwszefstwo w zatrudnieniu bqdzie przyslugiwalo osobie niepelnosprawnej, o ile zostanie
ona wskazana w gronie nie wiqcej ni2 pigciu najlepszych kandydat6w spelniajqcych wymagania niezbqdne
oraz w najwiqkszym stopniu wymagania dodatkowe.

B.Dodatkowychinformacjionaborzenawfwstanowiskomo2nauzyskaipodnrtelefonu

Wroclaw, dnia22 maja 2018 r.

71/3724008.

