MESTO HLOHOVEC
zastúpené primátorom Ing. Miroslavom Kollárom
v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste
na Odbore stratégie Mestského úradu v Hlohovci
VYHLASUJE
POHOVOR
na obsadenie pracovnej pozície
REFERENT PRE GIS
Odbor stratégie na MsÚ v Hlohovci
V rámci svojej pracovnej činnosti zabezpečuje plnenie nasledovných úloh:
 Sleduje, vyhodnocuje a eviduje údaje a informácie o území.
 Zabezpečuje počítačové spracovanie GIS – Informačného systému o území mesta:
- obstaráva a obhospodaruje jednotlivé časti informačného systému katastra
nehnuteľností v digitálnej forme,
- obstaráva pravidelnú aktualizáciu systému,
- pripravuje podklady pre požiadavky na softwarové zabezpečenie chodu
informačného systému,
- zabezpečuje spoluprácu so spracovateľom informačného systému a s úradom
katastra nehnuteľností,
- poskytuje predbežné informácie o evidenčných údajoch pozemkov na území
mesta,
- obhospodaruje počítačové spracovanie územnoplánovacej dokumentácie.
 Obstaráva a obhospodaruje tvorbu a aktualizáciu digitálnej technickej mapy (DTM):
- poskytuje predbežné informácie o technickom vybavení jednotlivých častí územia
mesta,
- vyhotovuje mapové podklady ako časti DTM s technickým vybavením územia pre
žiadateľov v zmysle interných predpisov o digitálnej technickej mape mesta
Hlohovec a pre potreby zamestnancov mesta.
 Pripravuje podklady:
- pre odpredaje mestského majetku a ich následné využitie,
- pre využitie verejných priestranstiev v oblasti svojej pôsobnosti,
- pre rekonštrukciu alebo uloženie inžinierskych sietí v oblasti svojej pôsobnosti,
- pre spracovanie koncepčných a strategických dokumentov.
 Zabezpečuje správu dát a aktualizáciu údajov v informačnom systéme, ktorý používa
pre svoju agendu.
Podmienky účasti:
 vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa technického smeru (geoinformatika,
geodézia a kartografia, pozemné stavby, architektúra, krajinné inžinierstvo)
 odborná prax v oblasti minimálne 3 roky
 znalosť legislatívy v požadovanej oblasti
 bezúhonnosť
 pokročilá úroveň práce s produktmi Microsoft (Word, Excel, Outlook, Office, internet)

Výhoda:
 minimálne základná úroveň práce v MicroStation v8, resp. ekvivalent
 minimálne základná úroveň práce v ArcGIS, resp. ekvivalent
 znalosť problematiky dát katastra nehnuteľností, základného štátneho mapového
diela
 základný
prehľad
v problematike
podkladov
pre
oblasť
samosprávy
(územnoplánovacia činnosť, pasporty majetku, zelene a technickej infraštruktúry)
Platové podmienky:
 funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v spojení s prílohou
č. 3 nariadenia vlády č. 318/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice
platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Zamestnanecké benefity:
 osobné príplatky a odmeny, valorizácia, príspevok do DDS
 možnosť profesijného a odborného rastu
 zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona
 príspevky zo sociálneho fondu v zmysle kolektívnej zmluvy
Osobnostné predpoklady:
 vysoké pracovné nasadenie
 schopnosť riešiť problémy samostatne
 schopnosť pracovať v tíme, aktívny prístup k riešeniu úloh
 technické myslenie
 zvládanie stresových situácií
 spoľahlivosť a flexibilita
 zodpovednosť
 komunikatívnosť (jednanie s ľuďmi)
PÍSOMNÚ PRIHLÁŠKU pre pohovor spolu so:
 štruktúrovaným životopisom
 overenou fotokópiou dokladu o vzdelaní
 čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 súhlasom so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
je potrebné do 16. 09. 2019 do 13.00 h odovzdať osobne do podateľne MsÚ v Hlohovci
alebo doručiť poštou na adresu:
Mesto Hlohovec
M. R. Štefánika č. 1
920 01 Hlohovec
Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti do podateľne
Mestského úradu Hlohovec, resp. jej odovzdanie poverenému zamestnancovi Mesta
Hlohovec poskytovateľom poštových služieb. Žiadosti doručené po stanovenom termíne
nebudú akceptované a nebudú do pohovoru zaradené.
Zapečatenú obálku je potrebné označiť heslom: „REFERENT PRE GIS“ – neotvárať.
Predpokladaný nástup do pracovného pomeru je možný od 01. 10. 2019.

Pohovoru sa zúčastnia iba tí uchádzači, ktorí predložili úplnú písomnú prihlášku a splnili
podmienky vyhláseného pohovoru. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pohovor bez udania
dôvodu zrušiť.
Bližšie informácie poskytne: PhDr. Martina Kováčová, tel. č. 033/7368235.

