
Warszawa, dnia 14 marca 2016 r. 

 

Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy 

Asystent 
w Wydziale Fotogrametrii    

(nazwa stanowiska pracy)  
 

1. Wymiar czasu pracy: pełny etat.   
 

2. Liczba osób: 1  
 

3. Miejsce wykonywania pracy: siedziba Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej  
i Kartograficznej ul. Jana Olbrachta 94 B, 01-102 Warszawa. 

 
4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:  

 

− kontrola materiałów fotogrametrycznych przyjmowanych do państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego;  

− prowadzenie, aktualizacja i obsługa elektronicznych baz danych dotyczących zdjęć 
lotniczych, ortofotomapy i Numerycznego Modelu Terenu wraz z metadanymi;  

− udostępnianie danych i udzielanie informacji na temat danych  fotogrametrycznych; 

− skanowanie zdjęć lotniczych na skanerze Leica DSW 770. 
 
5. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:  

 
a) wykształcenie: wyższe z dziedziny geodezji i kartografii lub systemów informacji 
przestrzennej  
  
b) doświadczenie zawodowe: ---------- 
 
c) pozostałe wymagania niezbędne:  

− znajomość zagadnień związanych z pracą z danymi przestrzennymi (w tym wiedza 
na temat układów odniesień przestrzennych, zasad analiz przestrzennych, 
produktów fotogrametrycznych: zdjęć lotniczych, ortofotomapy, numerycznego 
modelu terenu); 

− znajomość oprogramowania ze środowiska GIS; 

− podstawowa wiedza z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego;  

− znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym; 

− umiejętność dobrej organizacji pracy własnej; 

− umiejętność  pracy w zespole; 

− komunikatywność; 

− kreatywność. 
 

6. Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem pracy:  

− podstawowa wiedza z zakresu baz danych. 
 
 



7. Wymagane dokumenty aplikacyjne i oświadczenia :  

− kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;  

− oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych   osobowych 
do celów rekrutacyjnych;  

− kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;  

− kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (jeśli kandydat 
posiada);      

− kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe.  
 

8. Termin składania dokumentów: do 1 kwietnia 2016 r.  
 

9. Miejsce składania dokumentów:  
  Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  
  ul. Jana Olbrachta 94 B, 01 -102 Warszawa  
  dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:  
  „Oferta pracy Asystent w Wydziale Fotogrametrii”  
 

10. Pozostałe informacje:  
  Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.  
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do CODGiK). 
  Kandydaci spełniający wymagania formalne i niezbędne, będą powiadomieni  
  o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu naboru.  
  Dokumenty aplikacyjne można odbierać w terminie 2 tygodni od daty  
  opublikowania ogłoszenia wyników naboru. Po tym terminie nieodebrane  
  dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.       
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 532 25 48.       
    
 
   
 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


