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Do Mazowieckiego Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce 
 
W oddziale/dziale  Dział Geodezji 

Na stanowisko       Geodeta  – 1 osoby 

Wymiar etatu        1/1  

 
 
Główne obowiązki  
 

1. Wykonywanie prac geodezyjno – kartograficznych i urządzeniowo rolnych dotyczących w 

szczególności: 

- scaleń i wymiany gruntów 

- regulacji stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi wojewódzkie i wody publiczne, 

- dokumentacji d/c prawnych, 

         

 
 
Wykształcenie  Wyższe geodezyjne. 
 
 
Wymagania konieczne  
 
 Co najmniej 3-letni staż pracy na podobnym stanowisku. 

 

      1. Doświadczenie zawodowe w zakresie: 

          - opracowań dokumentacji geodezyjno – kartograficznej do celów prawnych, 

          - rozgraniczeń nieruchomości. 

      2. Praktyczna znajomość przepisów prawa administracyjnego i prawa w zakresie geodezji i    

kartografii 

      3. Umiejętność obsługi komputera – pakietu MS Office, EWMAPA, WINKALK, EWOPIS 

 

Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżania publicznego lub umyślne 

przestępstwo skarbowe (osoby, którym zostanie zaproponowana praca w Biurze będą 

zobowiązane do dostarczenia oświadczenia o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z 

oskarżania publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe). 

 

 

 



Wymagania pożądane  
 
 

1. Dobra organizacja pracy własnej. 

2. Umiejętność pracy w zespole. 

3.  Komunikatywność. 

4.  Asertywność. 

5.  Umiejętność obsługi urządzeń biurowych. 

Warunki pracy  

1. Praca terenowa i biurowa : 

- praca terenowa na obszarze województwa mazowieckiego około 70 % czasu pracy,  

- praca biurowa z obsługą monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie. 

2. Praca w siedzibie  Biura w Ostrołęce 

3. Praca w zespole i indywidualna.  

Podanie danych osobowych przez kandydata jest wymogiem ustawowym i warunkuje wzięcie udziału w 

procesie naboru. Dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje wykraczające poza dokumenty 

ustawowo niezbędne , będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata wyrażoną na piśmie: „Wyrażam 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych  dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Mazowieckim Biurze Geodezji i Urządzeń Rolnych ,zgodnie 

z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych „ 

Oferty zawierające: Curriculum Vitae opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą ,list motywacyjny, 

kwestionariusz osobowy, kserokopie dyplomów, kserokopie świadectw pracy oraz  inne dokumenty 

potwierdzające staż  pracy,  należy składać w siedzibie Mazowieckiego Biura Geodezji i Urządzeń 

Rolnych w Ostrołęce przy ul. Piłsudskiego 38 (II piętro, pokój 246) , przesłać za pośrednictwem operatora 

pocztowego z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy nr 2.2020”  lub drogą e-mail na adres: 

sekretariat@mbg.ostroleka.pl  uwzględniając numer oferty w tytule wiadomości , do dnia 24 lutego 2020 r. 

Termin uważa się za zachowany, jeśli oferta wpłynie do Biura najpóźniej w dniu 24 lutego                 

2020 r. do godziny 15:30.  

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu 

wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 



Po weryfikacji formalnej kolejnym etapem jest test i rozmowa kwalifikacyjna. O terminie oraz 

miejscu testu i rozmowy kwalifikacyjnej, Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne, zostaną 

poinformowani telefonicznie lub poprzez e-mail, nie później jak 2 dni przed planowanym terminem.   

Zakres najważniejszych zagadnień obowiązujących kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w 

Mazowieckim Biurze Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce zamieszczony jest w Zasadach naboru. 

Po przeprowadzonych rozmowach informacja o wyniku rekrutacji będzie umieszczona w BIP-ie 

Mazowieckiego Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce (www.mbg.ostroleka.pl. – Ogłoszenia – 

Praca – Przebieg procesu rekrutacji – Ogłoszenie nr 2.2020) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie 

Biura. 

Złożonych dokumentów  Biuro nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone. 

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy w Mazowieckim Biurze Geodezji i Urządzeń 

Rolnych w Ostrołęce jest: Dyrektor Mazowieckiego Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych 07 – 410 Ostrołęka 

ul. Piłsudskiego 38. 

Dane będą przetwarzane do celów rekrutacji pracowników. Udostępnianie danych nie jest przewidywane. 

Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z: 

 ustawy z dnia 26 czerwca 1974  r.  Kodeks Pracy (Dz. U z 2019 r. poz. 1040,1043, 1495 ), 
 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2019 r.  poz. 1282) 

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania. 

  

 
 


