Dyrektor Powiatowego Zakladu Katastralnego we Wroclawiu oglasza otwarty i konkurencyjny nab6r
na stanowisko urzqdnicze
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Micisce wyl<onywania pracy: Powiatowy Zaklad Katastralny we Wroclawiu
- Pracownia 0bslugi Material6w Zasobu, ul.1'. I(oSciuszki 131,50-440 Wroctaw

Wymiar czasu pracy: L etat.
1.

Wymagania kwalifihacyj ne:
1) niezbgdne:

a) wyksztalcenie wy2sze lub Srednie geodezyjne,
b) spelnianie wymagari dla stanowisk urzqdniczych okreSlonych w art. 6 ust. L i 3 ustawy z dnia
21-

listopada 2008 r. o pracownikach samorzqdowych,

cJ znajomo6i przepis6w ustawy

z dnia 17 maja 1989 r. Prawo

geodezyjne

i

kartograficzne wraz

z przepisami wykonawczymi do ustawy,

d) znajomo36 organizacji powiatowego zasobr.r geodezyjnego i kartograficznego,
e) umiejqtno6i bieglej obslugi systemu Windows oraz pakietr"r bir"rrowego Microsoft

0fTice;

2) dodatkowe:

a) doSwiadczenie w pracy na stanowisku zwiqzanym z aktualizacjq lub udostqpnianiem material6w
zasobr.,

bJ znajomoSt aplikacji'IurboEWID - komponentu systemu PZGiK [WlD 2007
c) umiejqtnoSi dobrej organizacji pracy wtasne j orazpracy w zespole.

2, Zakres wyhonywanych zadari na stanowisl(u:

a) przyjmowanie i rejestracja w systemie

PZGiK zgloszen prac geodezyjnych Iub prac kartograficznych oraz

wniosk6w o udostqpnienie material6w zasobu,

b) uzgadnianie listy materiai6w zasobu do zgloszonych prac,
c) sporzqdzanie Dokumentu Obliczenia Oplaty iwydawanie licencji,
d) przygotowanie i udostgpnianie material6w zasobu do zgloszonych prac i na wniosek,
eJ ewidencjonowanie i przetwarzanie do postaci elektronicznej [skanowanie) operat6w technicznych

0

przyjqtych do zasobu,
udzielanie informacji dotyczqcych udostqpniania material6w zasobu.

3. lnformacia o warunkach pracy:
-, \
d.,

b)
c)
d)

e]

0

w siedzibie jedrrostki,
budynek i ciqgi komunikacyjne o szerokoSci umo2liwiajqcej poruszanie siq w6zkiem inwalidzkim,
pomieszczenia pracowni rozlokowane sq w pokojach znajdujqcych siq na I i lll piqtrze budynku
wyposa2onego w windy,
praca przy monitorze powy2ej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oSwietleniu,
na stanowisku nie wystQpujE czynniki szkodliwe, czynnoSci wykonywane sE w pozycji siedzqcej, ale
istnieje koniecznoSf przemieszczania siq pomiqdzy pomieszczeniamijednostki,
w pomieszczeniach pracowni dokumenty znajdujq siq w szafach przesuwnych na wysoko6ci do 2,5 m, z
utrudnionym dostqpem dla osoby z ogr-aniczowi sprawnoSciq ruchow4.
qLo Li,,-^,,,,,
^-^^^
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4. Wymagane

dokumcnty i o6wiadczenia:

a) list motywacyjny,
b) 2yciorys z opisern

c)

dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej (szczeg6lowe CVJ,
kserokopie dokument6w poSwiadczajqcych wyksztalcenie (dyplom Iub za5wiadczenie o stanie odbytych

studi6w),

d) kserokopie dokumentdw potwierdzajEcych kwalifikacje, zaSwiadczenia o
szkoleniach.

ul<ohczonych kursach lub

e) oSwiadczenia kandydata o korzystaniu z pelni praw publicznych i o niekaralnoSci za przestqpstwo

0

popelnione umySlnie,
kserokopie Swiadectw pracy lub za5wiadczenia o odbytym srazu,

g) kwestionariusz osobowy - do pobrania na stronie internetowej Iliuletynu Informacji

I)ublicznej

Powiatowego Zakladu Katastralnego we Wroclawiu hftp://pzk.ibip.wfoc.pl/public/?id=t}8447

o wyra2eniu zgody na przetvvarzanie danych osobowych- do pobrania na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Zakladu Katastralnego we Wroclawiu
http: //pzl<.ibip.wroc.pllpublic/?id=88447,
inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejqtnosciacn oraz o sropniu

hJ oSwiadczenie

i]

n

iepetnos

p

rawnoSci.

oswiadczcnia wynrienione powy2cj musz.l byt opatrzone wlas^norgcznym podpiscm.

W przypadku niedostarczenia kompletu wy2ej wymienionych dokument6w kandydat nic spelni wyprog6w
[ormalnych zawartych w ogloszeniu o nabonze na wolne stanowisko urzqdnicze.
W celu usprawnienia procesu naboru proszq o podanie danych l<ontaktowych: nr telefonu lub adres e-mail,
kt6rych podanie jest dobrowolne.

5.'Icrmin i micjs^ce skladania dokument6w:
Wymagane dol<umenty aplikacyjne nale|y skladai osobiscie w siedzibie l)owiatowego Zakladu Katastralnego we
Wroclawiu przy ul.'l'adeusza Ko5ciuszki 131, w Sekretariacie - pok6j nr.J16 (lll piqtro) lLrb przeslai pocztq na

adres Powiatowego Zakladu Katastralnego we

Wroclawiu, ul.

Ko6ciuszki

1

.lt,

50-440 Wroclaw z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko w Prucowni Obstul4i Material6w Zusobu

dnia 24 wrzeSnia 201{l r. do godz. 10:00.
I)okumenty aplikacyjne, kt6re wptynq do l)owiatowego Zakiaclu l(atastralnego
wynr i e n ionym term i ni e, nie b gdal rozpa trywane.
w terminie do

we Wrociawiu po

wy2e1

l)o zakoiczeniu procesu naboru dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrucinionego w l)owiatowyrn
'Zakladzie I(atastralnym we Wroclawiu zostanq dolqczone do jego akt
osobowych. I)okumenty pozostalych
kandydat6w zebrane w procesie naboru bqdq przechowywane przez okres 3 miesiqcy od dnia zakoficzenia
naboru tj. od dafy zamieszczenia wynik6w naboru. Na pisemny wniosek kandydata dokumenty mog4 zostai
odebrane osobi6cie przed uplywem w/w terminu. Po uplywie l3 miesiqcy dokumenty podlegajq brakowaniLr.
6. Postgpowanie l<walifikacyjne:

W okresie do 5 dni od uplywu terminu skladania ofert kanclydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru na
podstawie analizy zlo2onych dokument6w i oSwiadczeh zostanq powiadomieni telefonicznie lub drogq
elektronicznq o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej. W ramach rozmowy kwalifikacyjnej przewiduje siq
przeprowadzenie pisemnego testu.
lnformacja o wyniku naboru bqdzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Infbrmacji l)ublicznej oraz na
tablicy informacyjnej w siedzibie Powiatowego Zaktadu Katastralnego we WroclawiLr (lll piqtro).
7. Informacje dodatkowe.
1. Wskafnik zatrudnienia os6b niepelnosprawnych w Powiatowyrn Zal<ladzie l(atastralnym we Wr.octawiu w
rozumieniu przepis6w o rehabilitacji zawodowej ispolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepeinosprawnych jest
ni2szy niL 6 %0. Pierwszeftstwo w zatrudnieniu bqdzie przyslugiwalo osobie niepelnosprawnej, o ile zostanie ona
wskazana w gronie nie wiqcej ni2 piqciu najlepszych kandydat6w speiniajqcych wymagania niezbqcine oraz w

najwiqkszym stopniu wymagania dodatkowe.
2. Administrator danych osobowych - Powiatowy T.ak|ad Kahstralny we Wroclawiu, ul.'1. Ko3ciuszl<i 131,
50-440 Wroclaw, tel.71.',172 40 08, pzk@kataste r.wroc.pl
Inspektor Ochrony Danych Osobowych - l)ani Matgorzata Czartoryska tel. 519-37-5-959; rgd-q(3,tq!i1i!p-1.$t!.qeJ
Cel przetwarzania danych osobowych jest zwi4zany zw /w naboren i w celu zatrudnienia.
Dane osobowe nie sq udostqpniane do pahstwa trzeciego Iub organizacji narodowej;
Osoba, kt6rej dane osobowe dotycz4, ma prawo do:
- Zqdania dostqpu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania,

a

takZe do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych (je2eli przepisy prawa

przewidujq takq mo2liwoSt),

-

cofniqcia' zgody

na ich

przetwarzanie

w

dowolnym momencie bez wplywu

na zgodno66

z prawem przetwarzania, kt6rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofniqciem (jeieli przepisy prawa
przewidujq takq mo2liwoS6),
- wniesienia skargi do Prezesa Urzqdu Ochrony Danych Osobowych, je2eli uzna, Le przetwarzanie jej
danych
narusza przepisy prawa o ochronie danych osobowych.

B. Dodatkowych

informacji o naborze na w/w stanowisko moZna uzyskad pod nr telelonu 7I/37240 08.

Wroclaw, dnia 14 wrze3nia 2018 r.
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