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Dyrektor powiatowego Zakladu Katastralnego we Wroclawiu oglasza otwarty i konkurencyjny
na stanowisko urzqdnicze

INFORMATYK

w Dziale InformatYki

Mieisce wykonywania

pracy:

Powiatowy zaklad Katastralny we wroclawiu
Dzial Informatyki, ul. T. KoSciuszki I3t,50-440 Wroclaw

Wymiar czasu Pracy: 1 etat
1. Wymagania

kwalifi kacYine:

1) niezbqdne:

a) wyksztalcenie wYilsze

I lub II

stopnia

w

rozumieniu przepis6w

o

szkolnictwie vvyLszym

o kierunku informatyka, geoinformatyka lub pokrewne

lub
(min' 3 lata),
wyksztalcenie Srednie informatyczne oraz udokumentowane do6wiadczenie zawodowe
bardzo dobra znajomosi systemu operacyjnego MS WindowsT /8/70,
na w/w stanowisku,
znajomo66 przepis6w prawa w zakresie niezbqdnym do wykonywania zadari
6
ust. 1 i 3 ustawy z dnia
w
art'
dla stanowisk urzqdniczych okre6lonych

b)
c)
d) spetnianie wymagaf

21 listopada 2008 r. o pracownikach samorzqdowych;

2) dodatkowe:

a) znaiomo6i jqzYka SQL,
b) znajomo66 systemu operacyjnego Linux,
c) znajomo3d 6rodowiska Windows Server 20\212076,
d) znajomo66 Srodowiska wirtualizacyjnego Hyper-V,
e) znajomoS6 relacyjnych baz danych oraz podstaw administrowania

baz4 danych Oracle'

f)

do6wiadczenie w administracji sieciami LAN/WAN,

i)
j)

umiejqtnoSc administrowania ston4 internetow4 z u2yciem CMS'
znajomo66 aplikacji TurboEWID - komponentu systemu PZGiK EWID 2007'
znalomo6i organizacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

g) znajomo66 problem6w bezpieczeristwa sieciowego (tPS, IDS, tunelowanie, szyfrowanie),
h) umiejqtnosd konfiguracji urzqdzeri aktywnych (switch, router, firewall, UTM)'

k)

dokumentacji technicznej,

znajomoS6 jgzykaangielskiego na poziomie pozwalajqcym na rozumienie
m) umiejqtno6d dobrej organizacji pracy wlasnei oraz pracy w zespole'
zadafi'
n) komunikatywno6i, kreatywno66, samodzielnoSd, odpowiedzialno6d, sumiennoS6 w realizacji

D

2. Zakreswykonywanych zadarl na stanowisku:
sprawnosct
a) kompleksowa opieka nad infrastruktur4 teleinformatyczn4 (lT), w tym utrzymanie w

usterek,
urz4dzefii oproiramowania oraz kontrola poprawno6ci ich dzialania, wstqpne diagnozowanie
wsparcie u2ytkownik6w w zakresi e rozwi4zywania problem6w technicznych,
b) wsparcie administora systemu wroSIP w zakresie uffzymania i rozwoju systemu,

cJ administracja Srodowiskiem Windows Server 2072/20t6,
d) administracja Srodowiskiem domenowym (Active Directory)'

e) administracja sieciami LAN/WAN'
f) administracja bazami danych oracle,
z producentem

w tym wykonywanie kopii bezpieczefistwa, wsp6lpraca

w zakresie zapewnienia ci4glo6ci pracybazy'

w tym

przydzielanie uprawniefi' konfiguracja
w zakresie obstugi
oprogramowania TurboEWiD na stanowiskach klienckich, wsp6lpraca z dostawc4
skrypt6w w jqzyku SQL'
sysremu, raportowanie, zapewnienie kopii bezpieczeristwa, przygotowywanie

g) administracja systemem PZGiK EWID 2007,

h) administracja Biuletynem Informacii Publicznei (BIP)'

tls
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i)

monitoring oraz kontrola wykonywania kopii zapasowych (system backup'u),
prowadzenie dokumentacji gwarancyjnej urzqdzeri infrastuktury IT,
dokumentacji licencyjnej oprogramowania,
i warunk6w sptzeda?y
nadz6ri kontrola zakres6w i termin6w dzialaf wynikaj4cych z instrukcji obslugi
urz4dzefi infrastuktury IT, prze glqd6w i napraw gwarancyj nych'
plan6w zakupu urz4dzefi infrastuktury IT i oprogramowania poprzez

k) prowadzenie

l)

m) udzial w opracowywaniu
wnioskowan ie orazprzygotowywanie dokumentacji technicznej warunk6w technicznych,
n) udzial w pracach komisji odbioru'

3. Informacia o warunkach PracY:
a) praca w siedzibie jednostki, przy monitorach ekranowych powy2ei 4 godzin dziennie, przy naturalnym
godzinami
sztucznym o6wietleniu, sporadycznie zachodzi konieczno3d pracy poza regulaminowymi
pracy, w tym w dni wolne,
inwalidzkim'
budynek i ci4gi komunikacyjne o szerokofci umoiliwiajqcej poruszanie siq w6zkiem
piqtrze budynku
pomieszczenia, w kt6rych wykonywane sq zadania znajduj4 siq na I, III i IV

i
b)
c)

wyposazonegowwindy,nastanowiskuniewystqpuj4czynnikiszkodliwe,

d) wiqkszosc czynnosci wykonywana jest

e)

w

pozycii siedz4cej, czasami wystqpuje koniecznosd

a tak2e
przemieszczania siq pomiqdzy pomieszczeniami jednostki oraz rqcznych prac transportowych,
prac w miejscach o utrudnionym dostqpie,
serwerownia z ograniczonym dostqpem.

4. Wymagane dokumenty i oSwiadczenia:
a) list motywacyjny poSwiadczony wtasnorqcznym podpisem,
b) 2yciorys z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej (szczeg6lowe cv),
o stanie odbytych
kserokopie dokument6w poswiad czaj4cychwyksztalcenie (dyplom lub za6wiadczenie

c)

studi6w),

lub
d) kserokopie dokument6w potwierdzaj4cych kwalifikacje, za6wiadczenia o ukofczonych kursach
szkoleniach.

e)

oSwiadczenia kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

0

oSwiadczenia kandydata

o pelnej

zdolnoSci do czynnoSci prawnych

i

korzystaniu

z pelni praw

publicznYch,

g)

o6wiadczenia kandydata o niekaralno6ci za przestQpstwo popelnione umyslnie,

fr1 rcerokopie swiadectw pracy lub zaswiadczenia
stosunku pracy za6wiadczenie o zatrudnieniu),

i)

kwestionariusz osobowy

-

o odbytym

sta2u

(w przypadku pozostawania w

do pobrania na stronie internetowej Biuletynu Informacji

Publicznej

powiatowego Zaktadu Katastralnego we Wroclawiu http://pzk.ibip.wroc.pl/public/?id=88447

przetwarzanie danych osobowych- do pobrania na stronie
we Wroclawiu
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Zakladu Katastralnego
http ://pzhibip"wro c'p / puttlic/?id=88447,
oraz o stopniu
kJ inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikaciach, umiejqtno6ciach

j)

o5wiadczenie

o wyra2eniu zgody na
I

niepelnosPrawnoSci'

podpisem'
Oswiadczenia vrrymienione powyiei musz4 by6 opatrzone wlasnorqcznym

spelni wymog6w
W przypadku niedostarczenia kompletu wy2ej wymienionych dokument6w kandydat nie
formalnych zawartych w ogloszeniu o naborze na wolne stanowisko urzqdnicze'
W celu usprawnienia procesu naboru proszq o podanie danych kontaktowych:
kt6rych podanie jest dobrowolne'
5.

nr telefonu lub adres e-mail'

Termin i mieisce skladania dokument6w:

Powiatowego Zakladu Katastralnego we
Wymagane dokumenty aplikacyjne nale2y sktadad osobi6cie w siedzibie
(lll piqtro) lub przeslad pocztq na
Wroclawiu przy ul. Tadeusza Kofciuszki 131, w Sekretariacie - pok6i nr 316
131, 50-440 Wroclaw z dopiskiem:
adres powiatowego Zakladu Katastralnego we Wroclawiu, ul. Ko6ciuszki
Dotyczy naboru na stanowisko w Dziale Informatyki
w terminie do dnia 18 lutego 20t9

r.

do godz' 12:00'

Zlli

t.';
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we Wroclawiu
Dokumenty aplikacyjne, kt6re wplyn4 do Powiatowego Zakladu Katastralnego
wskazanym terminie, nie bqd4 rozpatrywane'

po

wy2ej

po zakofrczeniu procesu naboru dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Powiatowym
jego akt osobowych' Dokumenty pozostatych
Zakladzie Katastralnym we Wroclawiu zostan4 iotqczone do
3 miesiqcy od dnia zakortczenia
kandydat6w zebrane w procesie naboru bqdE przecirowywane przez okres
dokumenty mog4 zostad
kandydata
wniosek
pisemny
Na
naboru tj. od daty zamieszczenia wynik6w'nabbru.
dokumenty podlegaiq brakowaniu'
odebrane osobiscie przed uplywem w/w terminu. Po uplywie 3 miesiqcy
6. Postqpowanie kwalifi kacYiner

do dalszego etapu naboru na
W okresie do 5 dni od uplywu terminu skladania ofert kandydaci zalnaralifikowani
t_elefonicznie lub drog4
powiadomieni
zostan4
poJstawie analizy ztoioiych dokument6w i oswiadczeri
mo2liwe jest
kwalifikaryjnej
rozmowy
ramach
W
elektronicznq o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
przeprowadzenie pisemnego testu'
Informacji Publicznej orazna
Informacja o wyniku naboru bqdzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu
Wroclawiu (lll piqtro)'
tablicy informacyjnej w siedzibie Powiatowego Zakladu Katastralnego we
7. Informacie dodatkowe.

Katastralnym we Wroclawiu w
1) Wskainik zatrudnienia os6b niepelnosprawnych w Powiatowym Zakladzie

os6b niepelnosprawnych
rozumieniu przepis6w o rehabilitacji zawodowej i spolecznei otazzatrudnianiu
o ile
jest nizszy ni| 6 o/o. pierwszefistwo w zatrudnieniu bqdzie przyslugiwalo osobie niepelnosprawnej,
wymagania
spelniajEcych
zostanie ona wskazana w gronie nie wiqcej ni2 piqciu najlepszych kandydat6w
niezbqdne oraz w najwiqkszym stopniu wymagania dodatkowe'

we Wroclawiu, ul' T' KoSciuszki 131'
Danych osobowych - Pani
50-440 Wroclaw, tel.7t372 40 08, pzk@)kataster.wroc.pl; Inspektor ochrony
Malgorzata czartoryska tel. 5 19-3 75-959; rodo@)k4taster.wroc.pl
Dane osobowe
przetwarzania danych osobowych jest zwi4zany zw/w naborem i w celu zatrudnienia'

2) Administrator danych osobowych

- Powiatowy Zaklad Katastralny

Cel

nie s4 udostqpniane do paristwa trzeciego lub organizacji narodowej.
Osoba, kt6rej dane osobowe dotyczq, ma prawo do:

a)

lub ograniczenia
24dania dostqpu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuniqcia
przenoszenia danych
przetwarzania, a tak2e do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz

b)

(ieieli przepisy prawa przewidujq tak4 mo2liwo56),
na zgodnoSd
cofniqcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wptyuru
jej cofniqciem [jezeli przepisy
prawem przetwarzania, kt6rego dokonano na podstawi e zgody przed
z

prawa przewidujE takq

c)

mo2liwo56),

l

je2eli uzna, 2e przetwarzanie jej
wniesienia skargi do Prezesa Urzqdu Ochrony Danych Osobowych,
danych narusza przepisy prawa o ochronie danych osobowych'

g, Dodatkowych informacji o naborze na

Wroclaw, dnia

w/w stanowisko

moZna uzyska6 pod nr telefonu

7t372 40 08 '

4 lutego 2079 r'
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