Č.j.: KÚ-00639/2018-300-01001

KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO JIHOČESKÝ KRAJ
Lidická tř.124/11, 370 86 České Budějovice
v návaznosti na § 178 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění
pozdějších předpisů, obsazuje služební místo
„vrchní referent/rada – obnova katastrálního operátu“
(pracovní poměr dle zákoníku práce na dobu určitou)
v oddělení obnovy katastrálního operátu
(3030)
Odbor obnovy katastrálního operátu
na Katastrálním úřadu pro Jihočeský kraj
Požadujeme:
 vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním
programu
 odborné zaměření vzdělání – vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání
v bakalářském studijním programu v oboru zeměměřictví, popř. střední vzdělání
s maturitní zkouškou v oboru geodézie a katastr nemovitostí (Služební předpis III,
kterým se stanoví další požadavky pro služební místa zaměstnanců Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj čj. KÚ-02946/2015-300-01001 - služební předpis)
 znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook)
 pracovní nasazení, spolehlivost, samostatnost, odpovědnost
 řidičský průkaz skupiny B
Náplň a místo výkonu:
- měřické a výpočetní práce v souvislosti s obnovou katastrálního operátu (digitalizace
katastrálních map a zaměření polohopisu pro nové mapování)
- provádění zjišťování hranic při obnově katastrálního operátu
- provádění zeměměřických činností při správě bodových polí
- provádění dalších obdobných systémových zeměměřických prací ve veřejném zájmu
- předpoklad služebních cest v rámci Jihočeského kraje
Místem výkonu práce je Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Lidická tř. 124/11, 370 86
České Budějovice.
Nabízíme:
• pracovní poměr na dobu určitou po dobu zástupu státní zaměstnankyně na MD/RD
nejdéle do 1. 11. 2019
• odměňování v souladu s nařízením vlády č. 304/2014 Sb., příloha č. 2, o platových
poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů (zařazení v 10. platové
třídě)
• příjemné pracovní prostředí
• možnost odborného růstu
• systém zaměstnaneckých a sociálních výhod (5 týdnů dovolené, FKSP, 5 dnů sick days,
pružná pracovní doba)
Požadované dokumenty:
• strukturovaný profesní životopis s popisem dosavadní odborné praxe
• motivační dopis
•
kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, doklad o odborném zaměření dle výše
uvedeného požadavku
Předpokládaný termín nástupu: 1. června 2018, příp. dle dohody.

Životopis a požadované doklady zasílejte do 11. května 2018 v elektronické podobě na adresu
ku.projihockraj@cuzk.cz nebo v listinné podobě na adresu Bc. Hana Lembergerová,
Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, personální oddělení, Lidická tř.124/11, 370 86 České
Budějovice. Bližší informace na tel. č. 386 713 245 nebo 386 713 191.
Vyvěšeno dne 6.4.2018

Ing. Jiří Vrána
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