ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ
Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 182 11 Praha 8
vyhlašuje v návaznosti na § 178 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě,
výběrové řízení na obsazení služebního místa

„odborný rada – ANALYTIK/ANALYTIČKA – PROGRAMÁTOR/KA“
v oddělení provozních analýz a programování
Požadujeme:





VŠ vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu,
vysoké pracovní nasazení, pečlivost, samostatnost, schopnost vlastní organizace práce
a spolehlivost,
občanskou bezúhonnost,
znalost alespoň některého z jazyků (SQL, PHP či Java) výhodou.

Můžete se podílet na těchto činnostech:







vytváření speciálních výstupů a sestav s využitím SQL dotazů či složitějších databázových
projektů v PL/SQL v prostředí databáze Oracle,
vytváření jednoduchých i složitějších webových aplikací především v PHP a frameworku
Nette,
tvorba nejrůznějších podpůrných prográmků pro optimalizaci práce především v jazyce
Java, ale využíváme i jiné technologie i postupy (powershell, python aj.),
práce s prostorovými daty ať už v databázi Oracle pomocí Oracle Spatial či pomocí QGisu
a jiných postupů,
práce s daty a službami (WMS, WFS, ATOM.) především v návaznosti na implementaci
směrnice INSPIRE,
údržba metadatových záznamů o datových sadách a síťových službách v souladu
s Národním metadatovým profilem.

Místo výkonu práce:
Místem výkonu práce je sídlo úřadu.
Nabízíme:







pracovní poměr na dobu určitou po dobu zástupu za rodičovskou dovolenou státní
zaměstnankyně podle § 178 odst. 1 zákona o státní službě, nejdéle však do 6. 7. 2021,
pracovní úvazek 40 hodin týdně; kratší úvazek je možný,
odměňování v souladu se zákonem o státní službě a nařízením vlády č. 304/2014 Sb.,
o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, v závislosti
na délce dosažené praxe (zařazení v 13. platové třídě),
systém zaměstnaneckých a sociálních výhod (5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního
volna, FKSP, pružná pracovní doba, závodní stravování s příspěvkem zaměstnavatele),
spolehlivému kolegovi/kolegyni (po ukončení výkonu činnosti na této konkrétní pozici)
možnost získat v úřadu práci na dobu neurčitou v obdobné oblasti,
možnost dalšího osobnostního rozvoje.

Předpokládaný termín nástupu: 1. října 2019 nebo dle dohody
Strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte do 22. srpna 2019 nejlépe v elektronické
podobě na adresu katerina.zivotska@cuzk.cz nebo v listinné podobě na adresu Mgr. Kateřina
Životská, Český úřad zeměměřický a katastrální, personální odbor, Pod sídlištěm 1800/9,
Kobylisy, 182 11 Praha 8, která je zároveň připravena Vám poskytnout podrobnější informace
k výběrovému řízení.

