KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ- Katastrální pracoviště
Rakovník
Na Sekyře 2123
26901 Rakovník
v návaznosti na § 178 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů nabízí
pracovní pozici na systemizované místo
rada/odborný rada
v oddělení právních vztahů k nemovitostem

Náplň práce:
 provádění odborných specializovaných prací při vedení katastru nemovitostí
 zjišťování průběhu hranic
 vyhlašování platnosti obnoveného operátu
 Systémové práce při vedení a obnově katastrálního operátu, například rozhodování o
opravách chyb v katastru, o změnách hranic katastrálních území, o námitkách při obnově
katastrálního operátu, o přebírání výsledků zeměměřických činností pro obnovu
katastrálního operátu nebo o porušení pořádku na úseku katastru nemovitostí včetně
posuzování způsobilosti a kvality přebíraných dat z jiných informačních systémů.
Požadujeme:









vysokoškolské vzdělání
praxe na obdobné pozici výhodou,
velmi dobré organizační dovednosti a znalosti práce s PC,
velmi dobré komunikační dovednosti, písemný a ústní projev,
vysoké pracovní nasazení, loajalitu a nekonfliktnost,
zodpovědnost, pečlivost, flexibilitu, spolehlivost a samostatnost,
zájem učit se a vzdělávat se,
občanskou bezúhonnost,

Nabízíme:
 pracovní poměr na dobu určitou (zástup za rodičovskou dovolenou) v plném pracovním
úvazku,
 odměňování v souladu s nařízením vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních
zaměstnanců , zařazení do 11. platové třídy, v závislosti na délce dosažené praxe
 systém zaměstnaneckých a sociálních výhod- 5 týdnů dovolené, 5 dnů sick days, pružná
pracovní doba, příspěvek na stravování, rekreační zařízení v Krkonoších, FKSP, vzdělávací
kurzy, školení, příjemné pracovní prostředí
Nástup: do pracovního poměru dnem 1. května 2018 (nebo dle dohody)
Místo nástupu a výkonu práce:
Katastrální úřad pro Středočeský kraj,
Katastrální pracoviště Rakovník, Na Sekyře 2123, 26901 Rakovník
Písemné přihlášky a kontakt:
Přihlášky do výběrového řízení společně s motivačním dopisem a strukturovaným životopisem zašlete
(případně doručte osobně) nejpozději do 20. dubna 2018 písemně na adresu:
Katastrální pracoviště Rakovník, Na Sekyře 2123, 26901 Rakovník
( na obálce s označením „ rada/odborný rada oddělení právních vztahů k nemovitostem) anebo je
zašlete elektronicky řediteli Katastrálního pracoviště Rakovník Ing. Marcelu Fraňkovi na
e- mail marcel.franek@cuzk.cz (tel. 313 521 613).
V Praze dne 3. dubna 2018

