Městský úřad Šlapanice

OZNÁMENÍ
o vyhlášení výběrového řízení
Tajemník Městského úřadu Šlapanice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní
pozice:

Referent správy geografických dat
Charakteristika pozice:
Komplexní zajišťování všech činností správy geografického informačního systému - sběr a
editace dat, konverze dat, tvorba a správa webových mapových aplikací. Tvorba a
zpracování dat mapových kartografických výstupů. Podílení se na vývoji městského GIS
včetně poskytování odborné pomoci uživatelům GIS.
Místo výkonu práce:

MěÚ Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice

Kvalifikační předpoklady a požadavky:
 vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru geografie,
informatika, geoinformatika, kartografie;
 zkušenosti v oblasti práce s GIS (SW. ESRI/ArcGIS);
 dobrá znalost PC (MS Word, Excel, Outlook, Internet, výhodou Access);
 dobré komunikační schopnosti; pečlivost, odpovědnost, vysoké pracovní nasazení;
 schopnost samostatné práce a aktivního přístupu k řešení problémů
 řidičský průkaz skup. B;
Výhodou jsou následující zkušenosti:
 znalost CAD programů s vazbou na GIS
 znalost technické úrovně AJ pro potřeby GIS
 základní znalosti principů programování, zejména webových mapových aplikací
 zkušenosti s budováním a správou geografického informačního systému
 tvorba, editace a analýzy geografických dat, znalost konverzí mezi formáty,
 flexibilita a umění jednat s lidmi (dobré komunikační schopnosti)
 praxe ve veřejné správě

Nástup: dle dohody
Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, platová třída 10.
Nabízíme:
 možnost trvalého vzdělávání a osobního rozvoje,
 pružnou pracovní dobu,
 pět týdnů dovolené,
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příspěvek zaměstnavatele na stravování,
možnost čerpání benefitů (příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na kulturu a
sport a jiné)

K výběrovému řízení je nutno doložit do 14.12.2018 strukturovaný profesní životopis na
adresu:
Městský úřad Šlapanice, personální oddělení, Opuštěná 9/2,656 70 Brno
Kontaktní pracovník - Ing. Dominika Jestříbková (personální referent), tel.: 533 304 211
jestribkova@slapanice.cz

Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Upozornění pro uchazeče:
Uchazeči, kteří splní požadované předpoklady stanovené v oznámení o výběrovém řízení, budou
k účasti ve výběrovém řízení vyzváni prostřednictvím e-mailu uvedeném v přihlášce. Požadované
osobní materiály budou, po ukončení výběrového řízení, vráceny zpět na adresu uvedenou
uchazečem.

Oznámení vyvěšeno dne: 28.11.2018
Ing. Bc. Milan Vdoleček, v. r.
tajemník MěÚ
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