
Krajský úřad Olomouckého kraje hledá kolegu nebo kolegyni na pozici Pracovník úseku 

DTM (11. platová třída) od 1. 7. 2022 nejprve na dohodu, od 1. 1. 2023 bude uzavřena 

smlouva na dobu neurčitou. 

Na jakou práci se můžete těšit? 

Budování a provoz nového informačního systému digitální technické mapy Olomouckého 

kraje (IS DTM OK), který bude spuštěn do ostrého provozu od poloviny roku 2023. Součástí 

náplně práce bude komunikace se zástupci obcí, síťařů a dodavatelských firem, podílení se 

na přípravě zadávacích dokumentací pro veřejné zakázky, vytváření metodik a školení 

externích uživatelů a spousta jiné zajímavé práce s geoprostorovými daty. 

Do doby spuštění ostrého provozu musíme připravit a zajistit: 

 vytvoření podkladů pro zadávací dokumentace veřejných zakázek, 

 komunikaci s dodavatelem datové části a informačního systému DTM OK, 

 komunikaci s vlastníky a správci dopravní a technické infrastruktury, 

 testování a ověřování nových funkčností systému, správnost odevzdané datové části. 

Po spuštění do ostrého provozu pak navíc: 

 komunikaci s externími editory a uživateli, 

 provádění analýz a kontrol dat, 

 zajištění fungování a další rozvoj systému, 

 školení a poskytování podpory stávajícím i novým uživatelům systému. 

Co od Vás očekáváme? 

 VŠ vzdělání – nejlépe v oboru geoinformatika nebo geodezie, dále také krajinné 

inženýrství, stavební nebo dopravní zaměření či geografie, 

 schopnost podílet se na dynamicky rozvíjejícím se projektu, 

 výhodou je analytické a koncepční myšlení, komunikativnost a samostatnost, 

 výhodou je znalost práce v geografických informačních systémech a v databázích, 

zkušenosti s problematikou vstupních dat do digitální technické mapy, orientace v 

systému veřejné správy, zákon o krajích. 

Pozice je vhodná i pro absolventy. 

Co Vám nabízíme po uzavření smlouvy na dobu neurčitou (nejpozději od 1. 1. 2023)? 

 5 týdnů dovolené + 5 dní indispozičního volna (IV), 

 pružnou pracovní dobu, 

 možnost dalšího odborného a osobnostního rozvoje, 

 stravenky a volnočasové benefity, 

 příjemné pracovní prostředí v moderní budově u hlavního nádraží v Olomouci, 

 práci v malém, mladém a přátelském kolektivu. 

V případě, že Vás tato nabídka oslovila, zašlete svůj strukturovaný životopis a motivační 

dopis do 29. 4. 2022 na e-mailovou adresu: e.sztwiorokova@olkraj.cz. 

Pokud máte další dotazy, obraťte se na koordinátorku DTM OK Ing. Mgr. Evu 

Sztwiorokovou, a to na tel. č.: 585508438 nebo na výše uvedenou e-mailovou adresu. 
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