Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
poszukuje kandydatów na stanowisko:
Specjalista/ starszy specjalista
Wodami

w Wydziale Systemu Informacyjnego Gospodarowania

Wymiar etatu: 1
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy :


prowadzenie systemu informacyjnego gospodarowania wodami w regionie wodnym;



udostępnianie informacji oraz naliczanie opłat za udostępnianie informacji;



pozyskiwanie danych od podmiotów i organów zobowiązanych do przekazywania danych
Wodom Polskim przepisami ustawy;



koordynacja prac komórek organizacyjnych regionalnych zarządów gospodarki wodnej i
zarządów zlewni w zakresie wytwarzania danych na potrzeby Systemu Informacyjnego
Gospodarki Wodnej w ramach prac własnych;



gromadzenie, przetwarzanie, udostępnianie i przekazywanie informacji na potrzeby
planowania przestrzennego i gospodarowania wodami;



prowadzenie analiz przestrzennych, przetwarzanie danych GIS z wykorzystaniem
posiadanych systemów informacji przestrzennej



przygotowywanie projektów pism związanych z realizacją przypisanych zadań;



zakładanie i prowadzenie akt spraw wraz z metryką sprawy;



współpraca merytoryczna w ocenie innych zagadnień, pojawiających się w toku
prowadzonych przez Wydział prac;



współdziałanie z komórkami organizacyjnymi RZGW w Szczecinie.

Praca na opisywanym stanowisku wymaga wiedzy z zakresu aktualizacji baz danych na
podstawie pozwoleń wodnoprawnych oraz pozwoleń zintegrowanych. Osoba na opisywanym
stanowisku ma zróżnicowany zakres obowiązków, bez jednego głównego zadania. Ponadto,
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złożoność pracy wynika z regularnej współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi,
urzędami w ramach powierzonych zadań. Na opisywanym stanowisku pracy wymagany jest w
szczególności zasób wiedzy na poziomie merytorycznym.
Warunki pracy
 praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
 praca biurowa przy komputerze.
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań





Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym.
Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz
elektroniczne urządzenia biurowe.
Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej.
Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
niezbędne





wykształcenie: wyższe w obszarze nauk o ziemi, kształtowania i ochrony środowiska,
geografii, inżynierii wodnej, geologii, hydrogeologii,
doświadczenie: co najmniej pół roku doświadczenia zawodowego w administracji
publicznej lub w innych instytucjach i podmiotach, na stanowisku, które wymagało
znajomości i umiejętności stosowania m.in. przepisów prawa: wodnego, geologicznego,
ochrony przyrody i środowiska,
pozostałe wymagania niezbędne: znajomość przepisów ustaw: Prawo wodne; Prawo
ochrony środowiska, ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
oraz aktów wykonawczych do tych ustaw; Kodeks postępowania administracyjnego

dodatkowe







doświadczenie zawodowe związane z gospodarką wodną, w szczególności w sferze
administracji publicznej,
znajomość i umiejętność obsługi jednego z geograficznych systemów informacji
geograficznej (dodatkowy atutem będzie znajomość ESRI ArcGIS Desktop),
umiejętność rozwiązywania problemów,
odpowiedzialność, komunikatywność, asertywność,
umiejętność pracy w zespole,
obsługa pakietu Microsoft Office.

Wymagane dokumenty i oświadczenia :


życiorys i list motywacyjny
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oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów
rekrutacji
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
lub umyślne przestępstwo skarbowe
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o
posiadaniu obywatelstwa polskiego
kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Termin składania dokumentów :
31.05.2018 r. (do końca dnia, liczy się data stempla pocztowego)
Miejsce składania dokumentów:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, ul. Tama Pomorzańska 13a, 70-030 Szczecin
z dopiskiem "Oferta pracy Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami”
Inne informacje: Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Dokumenty aplikacyjne
powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i
opatrzone aktualną datą. List motywacyjny powinien być podpisany własnoręcznym podpisem.
Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie dalszych etapów rekrutacji. Prosimy
o podanie możliwie pełnych danych kontaktowych – adres do korespondencji, adres e-mail, numer
telefonu. Nie zwracamy przesłanych dokumentów aplikacyjnych.
Planowane techniki i metody naboru:
 rozmowa kwalifikacyjna
Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni o jej terminie
telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. : 91 44-11-213.
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