ŘEDITEL KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO OLOMOUCKÝ KRAJ
Ing. Daniel Janošík
Jeremenkova 110/15, 772 11 Olomouc
Č. j.: KÚ-1521/2020-860-1001

Ředitel Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj
vyhlašuje v návaznosti na § 178 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů
výběrové řízení na obsazení služebního místa

„obnova katastrálního operátu“.
Požadujeme:
 minimálně VŠ vzdělání v bakalářském studijním programu,
 orientace v oblasti katastru nemovitostí výhodou.
Náplň práce:
 zeměměřické činnosti v terénu i v kanceláři při obnově mapováním,
 revize katastru,
 zpracování výsledků měření a šetření,
 výpočetní a zobrazovací práce v grafických prostředích Microstation, Groma, Kokeš,
 zpracování elaborátu obnovy operátu.
 Náplň práce bude dále konkretizována při ústním pohovoru.
Nabízíme:
 pracovní poměr na dobu určitou, plný úvazek – zástup na služebním místě za státní zaměstnankyni na
mateřské a rodičovské dovolené, v souladu s § 178 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění
pozdějších předpisů,
 platové zařazení v 11. platové třídě, odměňování v souladu s přílohou č. 2 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb.
v platném znění, v závislosti na délce dosažené praxe a vzdělání,
 zaměstnanecké a sociální výhody (5 týdnů dovolené, pružná pracovní doba, příspěvek na stravování, FKSP),
 zajímavou náplň práce, příjemné pracovní prostředí.
Místo výkonu práce: Katastrální pracoviště Jeseník, Husova 10, 790 01 Jeseník
Předpokládaný termín nástupu: 1. 5. 2020, případně dle dohody
Přihlášky včetně strukturovaného profesního životopisu s přehledem dosavadní praxe a kopií dokladu o nejvyšším
dosaženém vzdělání zasílejte nejpozději do 10. 4. 2020 na adresu: Mgr. Bronislava Bartošová, personalista, Kancelář
ředitele Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Jeremenkova 110/15, 772 11 Olomouc nebo na e-mail:
bronislava.bartosova@cuzk.cz
Podrobnější údaje k pracovní náplni je možné získat u vedoucí oddělení aktualizace a dokumentace Katastrálního
pracoviště Jeseník, Ing. Ivy Štětkové, tel. 584 458 172.
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