ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD
Pod sídlištěm 9/1800, 182 11 Praha 8
vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení místa

KARTOGRAF/KA
odboru kartografie a polygrafie
Požadujeme:
 vysokoškolské vzdělání se zaměřením na kartografii, geomatiku nebo geografii,
 znalost anglického jazyka výhodou,
 zkušenosti s programem ArcGIS výhodou,
 pečlivost, spolehlivost, samostatnost a odpovědnost,
 dobré komunikační schopnosti.
Náplň práce a místo výkonu práce:
 redakční činnosti v digitální kartografii celostátního a mezinárodního rozsahu,
 spolupráce se zahraničními partnery a práce na zahraničních projektech,
 návrh rozvoje technologie digitální kartografie využívané pro zpracování SMD.
Místem výkonu práce je pracoviště úřadu v Sedlčanech.
Nabízíme:
 pracovní poměr na plný úvazek na dobu určitou (zástup na rodičovskou dovolenou),
 práci ve státní správě s garancí dodržování zákonů a etického kodexu v pracovněprávních vztazích,
 zajímavou a tvůrčí práci s možností dalšího profesního rozvoje,
 odměňování v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, platová třída 10, platový stupeň dle
zápočtu praxe, s možností osobního ohodnocení v závislosti na úspěších plnění
pracovních úkolů,
 systém zaměstnaneckých a sociálních výhod (5 týdnů dovolené, FKSP, pružná pracovní
doba).
Požadované dokumenty:
 žádost o přijetí do pracovního poměru s popisem motivace,
 strukturovaný profesní životopis s popisem dosavadní odborné praxe,
 kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Předpokládaný termín nástupu: 1. 8. 2016 (nebo dle dohody). Možnost práce na zkrácený
úvazek při studiu.
Vybraní uchazeči budou pozváni k ústnímu pohovoru.
Žádost včetně požadovaných dokumentů zašlete do 3. 6. 2016 v elektronické podobě
s označením „výběrové řízení – kartograf“ na adresu premysl.jindrak@cuzk.cz.

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD
Pod sídlištěm 9/1800, 182 11 Praha 8
vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení místa

PROGRAMÁTOR/KA
odboru kartografie a polygrafie
Požadujeme:
 vysokoškolské vzdělání se zaměřením na informatiku, kartografii nebo geomatiku,
 projektování, programování v moderních programovacích nástrojích včetně databází,
 zkušenosti s programem ArcGIS (případně Geomedia, GRASS GIS, QGIS nebo jiného
srovnatelného) a programovacími jazyky VB.NET, Python,
 dobrá znalost MS Office nebo srovnatelného kancelářského software,
 znalost anglického jazyka výhodou,
 pečlivost, spolehlivost, samostatnost a odpovědnost,
Náplň práce a místo výkonu práce:
 analýza uživatelských požadavků na aplikační programové vybavení Informačního
systému státního mapového díla (IS SMD) a návrhy a realizace jejich řešení,
 správa a vývoj IS SMD a údržba příslušných databází,
 rozvoj IS SMD s cílem dosažení maximální efektivity tvorby SMD.
Místem výkonu práce je pracoviště úřadu v Sedlčanech.
Nabízíme:
 pracovní poměr na plný úvazek na dobu určitou (zástup na rodičovskou dovolenou),
 práci ve státní správě s garancí dodržování zákonů a etického kodexu v pracovněprávních vztazích,
 zajímavou a tvůrčí práci s možností dalšího profesního rozvoje,
 odměňování v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, platová třída 11, platový stupeň dle
zápočtu praxe, s možností osobního ohodnocení v závislosti na úspěších plnění
pracovních úkolů,
 systém zaměstnaneckých a sociálních výhod (5 týdnů dovolené, FKSP, pružná pracovní
doba).
Požadované dokumenty:
 žádost o přijetí do pracovního poměru s popisem motivace,
 strukturovaný profesní životopis s popisem dosavadní odborné praxe,
 kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Předpokládaný termín nástupu: 1. 8. 2016 (nebo dle dohody). Možnost práce na zkrácený
úvazek při studiu.
Vybraní uchazeči budou pozváni k ústnímu pohovoru.
Žádost včetně požadovaných dokumentů zašlete do 3. 6. 2016 v elektronické podobě
s označením „výběrové řízení – programátor“ na adresu premysl.jindrak@cuzk.cz.

