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Woiew6r lzkie Biuro Geodezii iTeren6w Rolnvch w Gdahsku

ul. Sucha
oqlasza nab6r na wolne stanowiska pracv: Geodeta
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1.

uVyksztalcenie wy2sze z zakresu geodezji i kartografii.

2.

Vlinimum 3-letni sta2 pracy zwiqzany z wykonawstwem prac geodezyjno-kartograflcznych.
Znajomo6c pzepisow:

ustawa zdnialT maja 1989 r. Prawo geodezyjne ikartograficzne (Dz. U. z2020r.poz.2052orazz2021r.poz.
e22).
3.

ustawa zdnia14 czerwca 1960 r. Kodeks postqpowania administracyjnego (Dz. U.22021r. poz. 735),
ustawa

zdnia2l sierpnia

1997 r. o gospodarce nieruchomoSciami (Dz. U.22020 r, poz. 1990, orazz2019 r. poz.

2020 orazz2021 r. poz.11
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5.

Dobra znajomo66 zagadniefi zzakresu geodezji i kartografii.

5.

Znajomo66 oprogramowan ia geodezyjnego typu CAD,

6. U

Wymagane

M

icroStation, C-GEO,

miejgtno66 obslu g i instru ment6w geodezyjnych,

7.

Prawo jazdy kat, B,

8.

Biegla obsluga komputera (pakiet Microsoft

9.

Obywatelstwo polskie z bieglym poslugiwaniem siq jgzykiem polskim w mowie i pi5mie, zzaslze2eniem art, 11 ust,
2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samozqdowych (Dz. U.22019 r. poz. 1282\.

10

Pelna zdolnoS6 do czynno6ci prawnych oraz kozystania w pelni z praw publicznych,

11

Brak skazania prawomocnym wyrokiem sqdu za umy$lne pzestqpstwo Scigane z oskaaenia publicznego lub za
u my5lne pzestgpstwo skarbowe.

12

Nieposzlakowana opinia,

13

Wysoka kultura osobista, zachowanie sig z godno6ciqw miejscu pracy i poza nim oraz obowiqzkowoS6
zorientowanie na rezultaty pracy.

ffice).

1

Znajomo6c zadah realizowanych pzez Biuro jako jednostki Samozqdu Wojew6dztwa Pomorskiego,

2

Bardzo dobra umiejgtno66 planowania i organizowania pracy r6wnie2 pod presja czasu,

i

Sumienno6c i zetelno66, komunikatywno66, samodzielnoS6, skrupulatno66, sprawno6c, kreatywno66, radzenie
3.
sobie w sytuacjach niepzewidzianych.

I

Realizacja zadalr statutowych Biura popzezwykonywanie prac geodezyjno-kartograficznych sluzqcych realizacji
zadah o charakteze wojew6dzkim, w szczeg6lnoSci zwiqzanych z gospodarkq nieruchomo6ciami wojewodztwa

2.

i inwestycjami, w tym drogowymi i kolejowymi o.azptac zwiqzanych zrealizaqqzadai z zakresu
administraciizadowei powiezonych ustawowo marszalkowilub samoaadowiwoiewodztwa,
Udzial w pracach terenowych zwiqzanych z realizaqqzadafl opisanych w pkt 1 pow2ej.

3.

Prace kameralne zwiqzane zrealizacjqzadafi opisanych w pkt 1 powzej.

1

Wymiar czasu pracy - caly etat.

2.

Umowa o pracQ.

stanowiska
pracy

Informacja o

i 2U).

4

pomorskiego

3.

Miejsce pracy - wojewodztwo pomorskie.

4.

Praca wykonywana w terenie oraz w siedzibie Rejonowej Pracowni Terenowej w Starogardzie Gdariskim.

5

Praca pzy komputeze,

1

List motywacyjny.

2

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajEcej siq o zatrudnienie wedlug rr'aoru dostqpnego na stronie internetowej
Wojew6dzkiego Biura Geodezji i Terenow Rolnych w Gdansku - http://wbgitr,gdansk,pl/

3

Zgoda kandydata do pracy na stanowisku uzqdniczym wedlug wzoru dostqpnego na stronie intemetowej
Wojewodzkiego Biura Geodezji i Terenow Rolnych w Gdaisku - http://wbgitr,gdansk,pl/

dokumenty

1. Informujemy, ie Pani/Pana dane osobowe bqdq pzetwazane pzez Wojew6dzkie Biuro Geodezji i Teren6w Rolnych w Gdaisku,
80'531 Gdafsk, ul. Sucha 12, tel. (58) 343-00-87; (58) 343-00-90 wew. 26, adres e.mail: poczta@urbgitr.gdansk.pl , strona ePUAP: WBGITRGDA

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@wbgitr.gdansk.pl
3. Bgdziemy pnetwazae dane osobowe w celu pzeprowadzenia i rozstzygnqcia procesu rekrutacji.

4. Podstawqpzetwaaania sqpzepisy prawa, awszczeg6lno5ci ustawa z dnia 26 czerwca1974r. Kodeks Pracy, ustawa zdnia2l listopada 2008 r, o
pracownikach samozqdowych. W prrypadku dobrowolnego podania innych danych, nii wynikajace z pzepis6w prawa podstaw4 pzetwazania jest
zgoda kandydata do pracy.
5. Dane osobowe bgd4 paechowywane pnzez 7 miesigcy od dnia rozstrzygniqcia procesu rekrutacji.
6. Kandydat do pracy ma Prawo do dostqpu do dotycz4cych go danych osobowych, ich sprostowania i uzupelnienia, ograniczenia

pzetwazania oraz

usuniqcia.

pzetwazanych na podsatwie zgody kandydat ma ponadto prawo do cofniqcia zgody w dowolnym momencie bez wplywu
pzetwazania, kt6rego dokonano na podsatwie zgody pzed jego cofniqciem, a takie ma prawo do pzenoszenia danych.
Wycofanie siq ze zgody nale2y zloble w formie wniosku drogq pisemnq. Konsekwencjq wycofania zgody bqdzie brak mozliwo6ci pzetwazania
7' W odniesieniu do danych
na zgodno56 z prawem

danych innych ni2 unTnikajqcych z pzepis6w prawa.

Zloienie aplikacji traktowane jest jako nryraine dzialanie potwierdzajqce, ie kandydat do pracy payzwala na pzetwazanie dotyczacych go
danych osobowych, podanych pzez niego dobrowolnie i nie urynikjqcych z pzepis6w prawa,
8.

9' Pzysluguje PanilPanu prawo wniesienia skargi do Prezesa Uaqdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ii pzetwazanie Pani/Pana
danych osobowych narusza pzepisy rozpoz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia2T kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi4zku z pzetwazaniem danych osobourych i w sprawie swobodnego pzeplywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (R0D0),
1 0' Podanie danych osobovrrych urynikajqcych z paepisu prawa jest obowi4zkowe. Niepodanie tych danych spowoduje brak mo2liwosci udzialu w
procesie rekrutacji.

List motywacyjny oraz o5wiadczenia muszq by6 opatzone w{asnorQcznym podpisem kandydata.
Osoby zainteresowane prosimy o skladanie ofert na adres: Wojewodzkie Biuro Geodezji i Teren6w Rolnych w Gdafisku ul. Sucha 1 2,
80-531 Gdafisk z dopiskiem ,,OFERTA PRACY NR 0212021" w terminie do dnia 25.06.2021r. do godz: 14:00
Dokumenty, kt6re wplynqdo Wojew6dzkiego Biura Geodezji iTeren6w Rolnych w Gdarisku po wyzej okreSlonym terminie nie bqdqrozpatrywane. Informujemy,
2e nadeslanych ofert nie zwracamy, jednoczeSnie zastzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane ofedy. Dokumenty kandydat6w, nie wybranycn w
procesie naboru, bqdzie mo2na odbiera6 pzez okres siedmiu miesiqcy, od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. Po uplynigciu w/w terminu nie
odebrane dokumenty zostanqprotokolarnie zniszczone.

Informacja o wyniku naboru bqdzie umieszczona w Biulegnie lnformacji Publicznej Wojewodzkiego Biura Geodezji i Teren6w Rolnych
Gdahsku (ttmnru.bip.wbgitr.gdansk.pl) oraz na tablicy ogloszef w siedzibie Biura w Gdafsku.

w

Wska2nik zatrudnienia os6b niepelnosprawnych w WBG|TR w Gdarisku, w rozumieniu pzepis6w o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b
niepelnosprawnych, wynosil w maju mniej ni2 6%

Gdafsk, dnia 15.06.2021 r.
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