Warszawa, 23.09.2019 r.

Jesteśmy wiodącym na rynku dostawcą rozwiązań wykorzystywanych przez większość sektorów
gospodarki, w tym finansowy, energetyczny, a także przez instytucje publiczne. Dysponujemy stale
rozbudowywaną bazą informacji o nieruchomościach, spełniającą najwyższe możliwe poziomy
wiarygodności. Równolegle tworzymy autorskie rozwiązania IT i narzędzia analityczne oparte na
najnowszych technologiach bazodanowych.
Nie jesteśmy korporacją! Stawiamy na zgrany i kreatywny zespół.

Poszukujemy osoby na stanowisko:
Specjalista ds. przetwarzania danych/danych GIS

w realizowanym projekcie pt.: „Rozwój technologii automatycznego rozpoznawania obiektów i ich
cech na podstawie danych fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, oraz budowa modeli do
wielokryterialnej analizy geoinformacji”.
Projekt polega na stworzeniu systemu gromadzącego dane o nieruchomościach oraz o przestrzeni
i dostarczającego użytkownikowi zintegrowaną, kontekstową i inteligentną informację o lokalizacji.
Informacja taka będzie mogła być w szczególności wykorzystana do opisu konkretnej
oferty/nieruchomości/lokalizacji oraz do wyszukania lokalizacji/nieruchomości/oferty wg zadanych
kryteriów potrzeb.

Główne zadania osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku:







przetwarzanie danych przestrzennych
analizy GIS w oprogramowaniu desktopowym (ArcGIS)
etykietowanie ręczne, digitalizacja i georeferencja danych
budowanie próbek danych przestrzennych
przetwarzanie oraz weryfikacja rastrowych i wektorowych danych cyfrowych
budowa i utrzymanie przestrzennych zbiorów danych

Wymagania:




wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów wyższych – preferowane kierunki geodezja,
geoinformatyka, geografia, urbanistyka i gospodarka przestrzenna, informatyka i
ekonometria
bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel)

Mile widziane:

Cenatorium Sp. z o.o., ul. Piękna 68, 00-672 Warszawa, www.cenatorium.pl
KRS 0000392156,NIP 7393840515, REGON 281078837, kapitał zakładowy: 1.500.000,00 PLN







dobra lub bardzo dobra znajomość oprogramowania ArcGIS
zdolności analityczne
wysokie zdolności organizacyjne
umiejętność pracy pod presją czasu
kreatywność

Zapewniamy:




zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
dobrą atmosferę i przyjazny zespół
samodzielne realizowanie różnorodnych zadań

Dołącz do nas!
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: administracja@cenatorium.pl
w terminie do 30.09.2019 r. do godziny 23:59.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Cenatorium Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie
wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”
Informujemy, że Administratorem danych jest Cenatorium Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 68. Dane
zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie
danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest
obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
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