ADMINISTRÁTOR GIS

Magistrát města Brna - Odbor městské informatiky
Oddělení GIS brněnského magistrátu hledá posilu do týmu. Jedná se o zástup
za mateřskou dovolenou s možností prodloužení na pozici GIS administrátora
a správce dat. Pojďte s námi budovat největší městský GIS v republice!
Náplní práce jsou rozmanité činnosti od tvorby a správy systému GIS města Brna (tvorba a údržba dat, kartografické a analytické
práce ve 2D i 3D prostředí, podpora uživatelů) až po manažerské vedení projektů a komunikaci s pracovníky odborů
magistrátu, úřadů MČ a dalších organizací.

Požadujeme:
-

vysokoškolské vzdělání nejlépe technického, případně přírodovědného
směru (geoinformatika, geodézie, informatika, geografie ...),

-

znalost práce v softwarech ArcGIS, případně QGIS, oceníme i základní
orientaci v Microstation,

-

znalost principů GIS, zkušenost v problematice 3D výhodou,

-

základní znalost databází,

-

zkušenost se zpracováním geodetických dat výhodou,

-

znalost programování a serverových technologií výhodou,

-

schopnost pracovat v týmu i samostatně,

-

ochotu učit se novým věcem.

Nabízíme:
-

pestrou práci v mladém kolektivu,

-

možnost vzdělávání a osobního rozvoje,

-

platové ohodnocení dle platové třídy 11 – platový tarif od 22.980,do 33.790,- Kč dle započitatelné praxe + osobní ohodnocení
po zkušební době, kvartální odměny,

-

5 týdnů dovolené, 4 dny indispozičního volna (sick days),

-

závodní stravování,

-

pružnou pracovní dobu,

-

umístění dítěte v dětské skupině (zařízení jesličkového typu pro děti
od 1 do 4 let)

-

další zajímavé zaměstnanecké výhody dle Kolektivní smlouvy (např.
příspěvek na rekreaci, popř. penzijní připojištění nebo životní pojištění,
příspěvek na rekreaci dítěte, příspěvek na zdravotní péči, příspěvek
na ošatné, odměna dárcům krve, odměna při životním výročí, jazykové
kurzy).

Nástup je možný od 1. 1. 2022.
V případě, že Vás tato nabízená pozice zaujala, zašlete nám Váš strukturovaný
životopis s motivačním dopisem do 30. 11. 2021 (včetně).
Pro odpověď na tuto pozici využijte e-mailovou adresu: gis@brno.cz.
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