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Město Zwiesel (okolo 9.500 obyvatel, státem uznávané vzdušné 

lázně při Národním parku Bavorský les, dobrá infrastruktura, 

vysoká kvalita bydlení a trávení volného času v krajinně s 

půvabným okolím) obsadí k nejbližšímu možnému termínu 

post  

 

technického referenta, 

těžiště GIS - geografické informační 

systémy (m/ž/d) 
(index: 10BA2019) 

 

na plný úvazek a dobu neurčitou. 

 

Vaše stěžejní úkoly:   

 zavedení centrálního systému GIS ve spolupráci s oddělením IT a technickými službami 

Zwiesel 

 technické zpracování a řízení dat včetně editace a posuzování údajů 

 zhotovování tématických map za účelem vizualizace a prezentace prostorových věcných 

obsahů  

 zpracování stavu odborných dat  v odborných oblastech včetně podpory referentů 

 

Přesné ohraničení pole působnosti, tak jako organizační změnu úkolů si vyhrazujeme. 

 

 

Co očekáváme: 

 studium geoinformatiky, zeměměřičský inženýr nebo vzdělání jako geograf-matematik, 

či podobné vzdělání 

 fundované vědomosti v oblasti inženýrských staveb 

 jisté zacházení s předpisy VOB, VOL a HOAI 

 znalost aplikování aktuálních informačních a komunikačních technologií, obzvlášť dobré 

znalosti MS-Office, GIS a CAD 

 úředení pověřenec ochrany údajů (behDSB) – ochota k převzetí oboru odlišných 

zvláštních úkolů, pokud existuje potřebná odborná znalost  

 schopnost komunikace a práce v týmu 

 samostatně pracovat a pokud možno víceleté zkušenosti z povolání 

 vysoká míra flexibility, odolnosti a ochoty k převzetí zodpovědnosti 
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Co nabízíme: 

 zajímavou, mnohostrannou, zodpovědnou a rozmanitou činnost  

 místo na plný úvazek na dobu neurčitou 

 kvalifikaci a osobním předpokladům odpovídající plat dle tarifních ustanovení až  

předpokládaně do EGr. 10 TVöD (Ohodnocení postu chybí, bude provedeno po roce) 

 veškeré sociální dávky příslušné ve veřejných službách 

 pro rodinu příznivou flexibilní pracovní dobu v rámci regulí pružné pracovní doby 

 

 

Pakliže jsme vzbudili Váš zájem, pošlete prosím Vaši písemnou žádost o pracovní místo s 

kompletními a výmluvnými podklady a sdělením nejbližšího možného termínu nástupu do 

termínu uzávěrky 26.08.2019: 

 

přednostně emailem jako soubor PDF s údajem indexu na 

bewerbung@zwiesel.de 

nebo písemně na Stadt Zwiesel, Personalverwaltung, Stadtplatz 27, 94227 Zwiesel. 

 

 

Pro telefonické dotazy je Vám rád k dispozici pan Stefan Mader, vedoucí stavebního odboru 

pod číslem tel. + 49 9922 8405-140. 

 
Prosím používejte pouze kopie, jelikož podklady nebudou navráceny. 

Rádi Vám Vaše podklady zašleme zpátky, pakliže nám přiložíte adresovanou a ofrankovanou obálku. 

V jiném případě budou podklady bezpečně uschovány a poté spolehlivě v souladu s ochranou 

osobních údajů zničeny. Údaje potřebné dle čl. 13 odst. 1 a 2 DSGVO naleznete na naší domovské 

stránce pod:  

www.zwiesel.de/jobs/dsgvo 

Těžce postižení uchazeči/ky budou při bytostně stejné způsobilosti upřednostněni. Náklady spojené s 

ucházením o místo nebudou hrazeny. 
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starosta F.X. Steininger 
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