Woiew6dzkie

Oferta pracy Nr O{/2O{9
Biuro Geodezii iTeren6w Rolnvch w Gdahsku ul. Sucha 12

80 - 531 Gdahsk

ooszukuie kandvdat6w na stanowisko:
ASYSTENT GEODETY
Wv2sze z zakresu Geodezii i Kartoqrafii, dopuszczalnie student ostatnieqo roku;
2. UmieietnoSi pracv w zesoole:
3 ZnaiomoS6 obslugi instrument6w qeodezyinych;
1
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niezbgdne

4
5
6

Wymagania

2

Bieqla obsluqa komputera (pakiet Microsoft Office);
Znaiomo6i proqram6w qeodezyinych np.: QGis, C-Geo, AutoCad, Maplnfo, AqiSoft:
Wysoka kultura osobista, zachowanie siq z godno6ciqw miejscu pracy i poza nim oraz obowiqzkowo6c
zorientowanie na rezultaty pracy;

1

Mile widziane doSwiadczenie w pracach qeodezyinych;

2

Bardzo dobra umieietno6d olanowania i orqanizowania oracy r6wniez Dod oresia czasu:

dodatkowe
3

Sumienno66 i zetelno6c, komunikatywno56, samodzielnoSi, skrupulatno6c, sprawno6c, kreatywnoS6, radzenie
sobie w svtuaciach nieozewidzianvch:

3.

4

Zakres
1

Wykonywanie rob6t kameralnych i polowych okre6lonych w statucie Biura;

Informacja

1.

Wymiar czasu pracy - caly etat;

o

2.

Godziny pracy 07:00 - 15:00

warunkach
pracy na

3.

Vieisce oracv - woiew6dztwo oomorskie:

4

stanowisku

5

lze56 oracv wvkonvwana w terenie:
)taca olzv komouteae

nrtnv

-ist motywacyiny;
lurriculum vitae:
3 (opie dokument6w potwierdzaiacvch wmaqane wksztalcenie:
4 (opie innych za6wiadczefl (kurs6w, szkolefi itp.);
L

2

Wymagane
5

dokumenty

JSwiadczenie, o wyrazeniu zgody na pzetwazanie dobrowolnie podanych danych osobowych, zawartych
5

ru

dokumentach skladanych w zwiqzku z rekrutacjq dla potzeb niezbqdnych do jej realizacji i dokumentacji,

zoodnie z ustawa z dnia 10 maia 2018 roku o ochronie danych osobowych

(Dz.U.z 2018

r. ooz. 1000):

Na podstawie art. 13 Rozpozqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia2T kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony os6b

fizycznych w zwi4zku z pzetwazaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego pzepiywu takich danych oraz uchylenia dyreKywy
95/46ME, informujemy ie administratorem danych osobowych jest Wojew6dzkie Biuro Geodezji i Teren6w Rolnych w Gdaf sku 80.531 Gdahsk,
Sucha 12. Dane kontaKowe inspektora ochrony danych iod@wbgitr.gdansk.pl. Gelem gromadzenia danych jest: pzeprowadzenie i
rozstzygnigcie procesu rekrutacji. Podstawq pzetwazania jest ustawa z 26 czenrvca 1974 r. Kodeks pracy, inne pzepisy prawa pracy oraz, w
pzypadku dobrowolnego podania innych danych, nii wynikajqce z pzepis6w prawa, zgoda kandydata. Podanie danych osobowych
wynikajqcych z pzepisu prawa jest obowiqzkowe. Dane osobowe sq zabezpieczone zgodnie z obowiqzujqcymi pzepisami, a ich odbiorcami
mogq by6 podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy paepis6w prawa oraz podmioty pzetwazajqce dane osobowe w ramach
Swiadczenia uslug dla administratora, Nie pzewiduje sig pzekarywania danych do paf stw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub

instytucji miqdzynarodowych ani paetwaaania danych osobowych w celu innym ni2 cel, w kt6rym dane osobowe zostaly zebrane. Decyzje
dotyczqce danych osobowych nie bgd4 podejmowane w spos6b zautomatyzowany. Dane osobowe bgdq pzechowywane pnzez 3 miesiqce od
dnia rozstzygnigcia procesu rekrutacji do cel6w rekrutacyjnych otazprzez 3 lata, w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczefi. Kandydat do
pracy ma prawo do: ochrony swoich danych osobowych, informacji o zasadach ich pzetwazania, dostqpu do nich i uzyskania ich kopii,
sprostowania, wniesienia skargi do Prezesa Uzqdu Ochrony Danych Osobowych, ograniczenia pzetwazania oraz powiadomienia ka2dego
odbiorcg o sprostowaniu, usuniqciu danych lub ograniczeniu paetwazania. Pzysluguje tak2e prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu
pzetwazaniu danych kandydata, prawo kontaktu z InspeKorem ochrony danych oraz prawo do odszkodowania za szkodq majqtkowq lub
niemajqtkowq w wyniku naruszenia pzepis6w RODO. W odniesieniu do danych pzetwazanych na podstawie zgody kandydat do pracy ma
prawo do usunigcia oraz pzenoszenia danych oraz prawo do cofniqcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie sig ze zgody moina zfoiy6 w
formie wyslania stosownego 2qdania na adres e-mail lub adres pocztowy administratora. Konsekwencjq wycofania sig ze zgody bgdzie brak
moiliwo6ci pzetwazania danych pzez administratora.
Zlo2one aplikacje winne zawierad dodatkowo o5wiadczenie kandydata do pracy zgodnie ze wzorem do pobrania ze strony BIP Wojew6dzkiego
Biura Geodezji i Teren6w Rolnych w Gdaisku.
CV, list motywacyjny oraz oSwiadczenia musz4 by6 opatzone wlasnorqcznym podpisem kandydata.
Osoby zainteresowane prosimy o skladanie ofert na adres: Wojewodzkie Biuro Geodezji i Terenow Rolnych w Gdansku ul. Sucha 12,
Gdafisk z dopiskiem ,,OFERTA PRACY NR 0112019' w terminie do dnia 30.01 .2019 r. do qodz. 14:00

E0-531

Dokumenty, kt6re wplynq do Wojew6dzkiego Biura Geodezji i Teren6w Rolnych w Gdahsku po wy2ej okreSlonym terminie nie bqdq rozpatrywane,
Informujemy, ze nadeslanych ofert nie zwracamy, jednocze5nie zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty, Dokumenty kandydat6w, nie
wybranych w procesie naboru, bqdzie mozna odbiera6 przez okres trzech miesigcy, od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru Po uplyniqciu w/
w terminu nie odebrane dokumenty zostanE protokolarnie zniszczone,

lnformacja o wyboze kandydata bgdzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojew6dzkiego Biura Geodezji i Teren6w Rolnych w
Gdafisku (www.bip.wbgitr.gdansk.pl) oraz na tablicy ogloszef w siedzibie Biura w Gdahsku,
Wska2nik zatrudnienia os6b niepelnosprawnych wWBGiTR.w Gdahsku,
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os6bnibpeiriospiawhych,,winosi
Gdahsk,28.01.2019 r.
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