
STAROSTWO POWIATOWE W SZYDŁOWCU  
pl. Marii Konopnickiej 7 

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Inspektora w  Wydziale 
Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości  

- na pełny etat 
Kandydat powinien spełniać następujące wymagania: 

1. Wymagania niezbędne: 
a) dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym,  
b) co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywał przez co najmniej 3 lata działalność 

gospodarczą wykonywaną w branży geodezyjnej, 
c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 
d) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art.11 ust.2 i 3 ustawy o pracownikach 

samorządowych, 
e) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku, 
f) nie była skazana  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
g) nieposzlakowana opinia, 
h) znajomość przepisów ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy o gospodarce 

gruntami, 
i) biegła obsługa programów komputerowych: Outlook,  Word, Exel, GEO-INFO,  

EWMAPA,  AutoCAD,  
j) znajomość zasad funkcjonowania samorządu powiatowego, 
k) znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. 
2. Wymagania dodatkowe:  
a) zdolności organizacyjne, umiejętność planowania pracy, 
b) odpowiedzialność, umiejętność formułowania rozstrzygnięć i decyzji. 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
1. Sporządzanie pisemnych projektów odpowiedzi na wnioski składane przez 

interesantów dot. spraw wynikłych z przeprowadzenia modernizacji operatu ewidencji 
gruntów i budynków Gminy Szydłowiec i Gminy Chlewiska. 

2. Obsługa informatyczna wydziału oraz poczty elektronicznej. 
3. Aktualizacja informatycznych baz danych znajdujących się Powiatowym Ośrodku 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, wydawanie i przyjmowanie opracowań
numerycznych. 

4. Nadzór i koordynacja nad ujawnianiem gruntów Skarbu Państwa w księgach 
wieczystych.  

5. Sporządzanie sprawozdań w powyższym zakresie. 
6. Inne prace zlecone przez Geodetę Powiatowego- Naczelnika Wydziału, Starostę

i Wicestarostę.
4. Wymagane dokumenty: 
1. życiorys i list motywacyjny, 
2. kserokopia  dowodu osobistego, 
3. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy 

zatrudnienia, obejmujące okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym, w 
 którym kandydat ubiega się o zatrudnienie, 

4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom studiów wyższych 
na kierunku geodezyjnym- oryginał do wglądu- i inne), 

5. kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i uprawnienia 
(oryginał do wglądu), 

6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,  
7. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, ( do 

pobrania na stronie internetowej (www.szydlowiecpowiat.pl), 
8. oświadczenie o spełnieniu warunków o których mowa w art.6 ust. 1 i 3 ustawy  

o pracownikach samorządowych i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 
osobowych ( do pobrania na stronie internetowej (www.szydlowiecpowiat.pl). 

 



Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w terminie do: 
� dnia  29 kwietnia 2009r. do godz 1500 

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Szydłowcu pl. Konopnickiej 7, – sekretariat  
I piętro, pokój nr 10, z dopiskiem: 
 dotyczy naboru na stanowisko: Inspektora w  Wydziale Geodezji, Kartografii,
Katastru i Nieruchomości.

Inne informacje: Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie 
będą rozpatrywane. 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczane na stronie internetowej Starostwa 
(www.szydlowiecpowiat.pl), Biuletynu Informacji Publicznej 
(www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy pl. 
Konopnickiej 7 i ul. Kościuszki 170. 
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy 
kwalifikacyjnej.  
Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy, będą do odebrania w Starostwie Powiatowym 
w Szydłowcu w Wydziale Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich pokój nr 42 III 
piętro., przez okres 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu, a nie odebrane w tym terminie 
zostaną komisyjnie zniszczone. 
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (048) 617-10-08 wew. 38. 
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego 
przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie 
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 
oraz ustawą z dnia 22 marca 1999r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. 
zm.). 
 

Zatwierdzam: 
 


