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1. na stanowisko: geodeta - 1 Etat 

1 etat w pe łnym wymiarze czasu pracy w Beskidzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu 

ul Powsta ń ców Ś ląskich 9a 34-300 Żywiec 

Rejonowy Oddzia ł  Katowice 

ul. Grabowa la 40-172 Katowice 

Wymagania w stosunku do kandydata: 

1) 	Niezbędne: 

a) Obywatelstwo polskie, 

b) Wykszta łcenie geodezyjne, 

c) Sta ż  pracy— min. 3 lata przy pomiarach dla celów prawnych i opracowywanie dokumentacji 

oraz kompletowaniu operatów, 

d) Znajomo ść  ustaw: 

- o samorz ądzie województwa, 

- o scalaniu i wymianie gruntów, 

- prawo geodezyjne i kartograficzne, 

- przepisy wprowadzaj ące ustawy reformuj ące administracj ę  publiczn ą , 

- o gospodarce nieruchomo ściami, 

- znajomo ść  podstawowych przepisów kodeksu post ępowania administracyjnego i kodeksu cywilnego, 

- o pracownikach samorz ądowych, 

- o ochronie danych osobowych - podstawowe przepisy, 

e) umiej ę tno ść  obs ł ugi komputera - znajomo ść  oprogramowania typu: MIS Office, Microstation, WINKALK, 

EwMapa, C-GEO, QUANTUM GIS 

f) posiadanie prawa jazdy kategorii B( czynne) 

g) pe łna zdolno ść  do czynno ści prawnych oraz korzystania z pe łni praw publicznych, 

h) brak skazania prawomocnym wyrokiem s ądu za umyś lne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 

umy ś lne przest ępstwo skarbowe, 

i) zgoda na przetwarzanie danych osobowych, 

j) stan zdrowia pozwalaj ący na zatrudnienie na okre ś lonym stanowisku. 

2. Dodatkowe: 

a) Odporność  na stres, 

b) Umieję tność  dobrej organizacji w łasnej pracy i w zespole, 

c) Umiej ę tno ść  nawi ązywania kontaktów z interesantami, 

d) Kreatywno ść  i komunikatywno ść . 

3. Zakres obowi ązków na stanowisku: 

1) Wykonywanie robót geodezyjnych zleconych przez Kierownika robót lub Zast ę pcę  Dyrektora, w 

szczególno ści: zwi ązanych ze scalaniem i wymian ą  gruntów, pomiarów do celów prawnych, dokumentacji 

geodezyjnej do aktualizacji ewidencji gruntów, 

2) Rzetelne stosowanie jednostek i norm przy sporz ądzaniu kosztorysów, 

3) Rozliczanie delegacji s łu ż bowych zgodnie ze stanem faktycznym i ewidencj ą  przebiegu pojazdu, 

4) Dba ło ść  o powierzony sprz ę t geodezyjny, komputerowy i ś rodki transportu, 

5) W ła ściwe traktowanie interesantów, 

6) Stosowanie si ę  do zalece ń  kierownictwa Biura i wykonywanie ich polece ń  s łu żbowych. 

a) Warunki pracy - praca biurowa oraz praca w terenie o ró żnym stopniu dostępno ści, na przedmiotowym 

stanowisku praca jest nara żona na występowanie uciąż liwych i szkodliwych warunkach pracy m.in. 

praca przy monitorze. W budynku Biura wyst ę puj ą  bariery architektoniczne w dost ę pno ści do 



pomieszcze ń  biurowych i pomieszcze ń  sanitarnych, brak równie ż  podjazdów oraz wind dla osób 

niepe łnosprawnych. 

b) W miesi ącu poprzedzaj ącym dat ę  upublicznienia og łoszenia wska źnik zatrudnienia osób 

niepe łnosprawnych w Biurze, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i spo łecznej oraz o 

zatrudnieniu osób niepe łnosprawnych jest wy ższy ni ż  6%. 

4. Wymagane dokumenty: 

1) List motywacyjny, 

2) Życiorys - curriculum yitae, 

3) Kwestionariusz osobowy osoby ubiegaj ącej si ę  o zatrudnienie, 

4) Kopie dokumentów potwierdzaj ących posiadane wykszta łcenie, kwalifikacje i sta ż  pracy stwierdzony 

świadectwem pracy lub za świadczeniem o zatrudnieniu, 

5) O świadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz o pe łnej zdolno ści do czynno ści 

prawnych oraz korzystaniu z pe łni praw publicznych, 

6) Za świadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem s ądu za umy ś lne przest ępstwo ścigane z oskar żenia 

publicznego lub umyś lne przest ę pstwo skarbowe, 

5. Termin, sposób i miejsce sk ładania dokumentów aplikacyjnych: 

1) Termin - do 28 lutego 2019 r., w godzinach pracy Biura tj: od 7.00 do 15.00 

2) Sposób sk ładania dokumentów aplikacyjnych - w zamkni ętej kopercie z napisem „nabór na stanowisko 

geodety" osobi ście, za po ś rednictwem poczty lub na adres e-mail: bbgitr@o2.pl  

3) Miejsce sk ładania dokumentów: Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu ul Powsta ńców 

Ś ląskich 9a 34-300 Żywiec, pok. Nr 3 ( Sekretariat). 

6. Dodatkowe informacje: 

1) 	Do pobrania: 

a) Regulamin naboru na wolne stanowiska urz ędnicze wtym kierownicze stanowiska urz ędnicze w Beskidzkim 

Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu, 

b) Kwestionariusz osoby ubiegaj ącej si ę  o zatrudnienie, 

c) Wzór o świadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz pe łnej zdolno ści do czynno ści 

prawnych oraz korzystaniu z pe łni praw publicznych. 

2) Kontakt z kadrami—tel. 33/861-31-16 

3) Aplikacje, które wp łyn ą  do Biura po wskazanym terminie nie b ę d ą  rozpatrywane, 

4) Lista kandydatów, którzy spe łnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali si ę  do postępowania 

sprawdzaj ącego, zostanie og łoszona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy og łosze ń  Biura w Żywcu 

ul. Powsta ń ców Ś ląskich 9a 

5) Kandydaci spe ł niający wymogi formalne zostan ą  poinformowani o terminie post ępowania sprawdzaj ącego. 

6) Orygina ły dokumentów do wgl ądu podczas naboru. 

7) Informacja o wyniku naboru b ędzie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy og łosze ń  
Biura w Żywcu ul. Powsta ńców Ś l ąskich 9a 

8) Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali si ę  do postępowania sprawdzaj ącego b ę dą  
odbierane osobi ście przez kandydatów tub odes łane poczt ą . 

Dodatkowe uwagi: 

• RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w 

Beskidzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu dost ępna jest na stronie internetowej BlP 

http://bip-slaskie ,pl/bbgtr/dokumenty/1272961928 
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