Ofetta pracy 1{r O{/2O{8
wojew6dzkie Biuro Geodezji i reren6w Rolnych w

Gdarisku

ul. sucha

12

80 - 531 Gdarisk

oglasza nab6r na wolne stanowisko pracy:
GEODETY
1

tVlksztalcenie wy2sze geodezyine i kartoqraficzne lub Srednie qeodezyine i kartoqraficzne:

2.

lo

I

1.

Mfmagania
niezbedne

naimniei 5 - letni sta2 Dracy-w qeodezii w iednostce samozadowei:

Jorawnienia zawodowe w zakresie 5

4

A&kazanie co naimniei dwoch proiekt6w scalenia oruntowzatwierdzonvch

J

Zna.jomoSc

6

ZnajmoSc ustawy prawo qeodezyine i kartoqraficzne, rozponadzeh do ustawv oraz instrukcii technicznvch:

7

ZnajmoSc uslawy o scalaniu i wymianie gruntdw oraz instrukcii technicznych;

8.

)obra znajomo6c zagadniei regulacii stanow prawnych nieruchomo6ci oraz sDraw wieczvsto-ksieoowvch:

I

InajomoSd oprogramowania geodezyjnego: C-Geo, Winkalk, Microstation;

t0

Jmiejgtnosc obslugi instrumentow geodezyjnych, w tym GPS;

11

)rawo jazdy kat. B;

ostatecznvmi decvziami:

zagadnien zwi4zanych z pracami geodezyinymi i kartoqraficznymi oraz oeodezvinouzadzeniowo-rolnvmi:

12 Biegla obsluga komputera (pakiet Microsoft Office);
13
14

ObywatelstwopolskiezbieglymposlugiwaniemsigjgzykiempolskimwmowieipiSmie,zzastze2eniemart.ll

ust.2i3ustawzdnia2l

listooada2008r.

o pracownikach samozqdowych (Dz.l. z 201 6 r. poz. 902, z p62n. zm.);
Pelna zdolnoSc do czynnoSci prawnych oraz kozystania w pelni z praw publicznych;

15 Brak skazania prawomocnym wyrokiem s4du za umySlne pzestqpstwo Scigane z oskazenia publicznego lub za umySlne pzestgpstwo skarbowe;
16 Nieposzlakowana opinia;

1l Wlsoka kultura osobisla,

2.

?

zachowanie sig z godnoSciEw miejscu pracy i poza nim oraz obowiqzkowoSi i zorientowanie na rezultaty pracy;

1.

Jprawnienia zawodowe w zakresie 1, 2

2.

Znaiomo6i Srodowiska wieiskieqo oraz zaoadnien rolniczei ozestrzeni orodukcvinei:

ild

3

rViedza z zakresu pozyskiwania funduszy pomocowychi

dodatkowe

4

3ardzo dobra umiejqtnoSd planowania i organizowania pracy rownie2 pod presjqczasu;

5

SumiennoSc i zeteln0S6,skrupulatnoSc, sprawnoSc, kreatywno6c, radzenie sobie w sytuacjach niepzewidzianych;

6.

JmiejqtnoSd pracy w zespole;

Zakres

I

AVkonywanie prac geodezyjnych, kartograficznych, geodezylncuzadzeniowo-rolnych

pracy

2

itosowanie 0bowiEzujqcych pzepisow prawnych i technicznych oraz bezpieczenstwa pzechowywania danych w pracach prowadzonych pzez Biuro;

a

Almiar czasu pracy - caly etat;

2

3odziny pracy 7.00-15.00;

3

vliejsce pracy - wojewodztwo pomorskie;

4

rraca, w pzewa2aj4cej czg$ci czasu, w terenie;

5.

)pracowania kameralne wykonywane zgodnie z miejscem pracy.

L

-ist motywacyjny;

2

lurriculum vitae;

3.

(opie dokumentow potwierdzajqcych wymagane wyksztalcenie oraz sta2 pracy;

4.

(opie innych zaSwiadczen (kursow, szkolei itp.);

vvyr I rdgdr

i proiektowych okreslonvch ustawa o scalaniu i wmianie oruntow

Informacja
warunKacl

pracy na
0anym
stanowisku

5

Wymagane

JSwiadczenie o niekaralnoSci za umy6lne pzestgpstwo Scigane z oskazenia publicznego lub za umy6lne pzestqpstwo skarbowe;
6.

)Swiadczenie o posiadanym obywatelstwie, kozystaniu w pelni z praw publicznych i pelnej zdolnoSci do czynnosci prawnych;

7

J6wiadczenie o stanie zdrowia, pozwalajqce na zatrudnienie na danym stanowisku;

8

l6wiadczenie,owyra2eniuzgodynaprzetwazaniedobrowolniepodanychdanychosobowych,zawartychwdokumentachskladanych wzwiqzku
: naborem dla potzeb niezbqdnych dojego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawqz dnia 29 sierpnia '1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.

tJ.

: 2016 r . poz. 922);

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1 997 r, o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 201 6 r, poz.922\ informujemy, ie administratorem danych
osobowych jest Wojew6dzkie Biuro Geodezji i Teren6w Rolnych w Gdarisku ul, Sucha 12 80-531 Gdarisk
Podane dane osobowe pzetwazane bgd4 w zwiqzku z prowadzonq rekrutacjq w Wojew6dzkim Biuze Geodezji i Teren6w Rolnych w Gdarisku,
Kandydat do pracy posiada prawo dostqpu do tre6ci swoich danych oraz ich poprawiania.
Zto2one aplikacje winne by6 opatzone klauzulqo wyra2eniu zgody na pzetwazanie danych osobowych zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 2g sierpnia 1gg7 r. o ochronie
danych osobowych, azloloneWzezkandydata CV, list mo$acyjny oraz oSwiadczenia, opatrzone wlasn0rgcznym podpisem kandydata.

osoby zainteresowane prosimy o skladanie ofert na adres: Wojew6dzkie Biuro Geodezji i Teren6w Rolnych w Gdarisku ul. Sucha 12, 80-531 Gdarisk
z dopiskiem ,,OFERTA PRACY NR 01/2018" w terminie do dnia 21 maia 2018 r. do qodz. 14:00
Dokumenty, ktore wplynqdo Wojewodzkiego Biura Geodezji i Terenow Rolnych w Gdairsku powyzej okreSlonym terminie nie bgdqrozpatrywane. Informujemy,2e
nadeslanych ofert nie zwracamy, jednoczeSnie zastzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
Dokumenty kandydatow, nie wybranych w procesie naboru, bgdzie mo2na odbierac pzez okres tzech miesiQcy, od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru.
Po uplynigciu w/ w terminu nie odebrane dokumenty zostanE protokolarnte zntszczone.

Informacia o wyniku naboru bgdzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojew6dzkiego Biura Geodezji i Teren6w Rolnych w Gdarisku
(www.bip.wbgitr.gdansk.pl) oraz na tablicy ogloszef w siedzibie Biura w Gdarisku,
Wska2nik zatrudnienia osob niepelnosprawnych w WBG|TR w Gdaisku, w rozumieniu pzepis6w o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob
u5,zu1 u r.
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