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mapy cyfrowe dla biznesu 

 

 

 

1 

 
Emapa S.A. - producent technologii geoinformatycznych, w tym map cyfrowych, serwerów i 
systemów nawigacji przestrzennej oraz zaawansowanego oprogramowania GIS poszukuje osoby 
zainteresowanej pracą na stanowisku:  

 
Edytor danych GIS 

 

Miejsce pracy: Łódź 
 

W zależności od doświadczenia i zademonstrowanych kompetencji wybranych kandydatów, 

oferta współpracy dotyczyć będzie wspomagającego lub samodzielnego stanowiska w obszarze 

kartografii elektronicznej. 

 

Główne zadania: 

 

 Nanoszenie danych kartograficznych do elektronicznej bazy danych w siedzibie Spółki, 
 Ścisłe stosowanie się do procedur związanych z obróbką, nanoszeniem i zapisem danych, 
 Dokumentowanie wyników i raportowanie postępów pracy. 

Wymagane kompetencje i kwalifikacje: 

 Minimum średnie wykształcenie, 
 Duża sprawność obsługi komputera i znajomość zagadnień informatycznych, 
 Łatwość w przyswajaniu nowego oprogramowania, 
 Biegła znajomość obsługi pakietu biurowego Ms Office i korzystania z Internetu, 

 Motywacja do ciągłego uczenia się i poszerzania kompetencji, 
 Znajomość zasad ruchu drogowego, 
 Zainteresowanie rozwojem zawodowym w obszarze geoinformatyki, 
 Sumienność i rzetelność, 

 Dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań oraz łatwość w przyswajaniu nowej 
wiedzy. 

Mile widziane będzie: 

 Prawo jazdy kategorii B, 
 Podstawowa znajomość języka angielskiego, 
 Znajomość programów graficznych, 
 Znajomość branży i zagadnień geoinformatycznych, szczególnie nawigacyjnych, 

 Podstawowa wiedza z zakresu kartografii, 
 Wykształcenie wyższe (również licencjat lub ostatni rok studiów). 

Firma oferuje: 

 Wynagrodzenie adekwatne do kompetencji i wyników pracy, 

 Możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej, 
 Możliwości rozwoju zawodowego w ramach działu i struktur firmy, 
 Szansę na rozwój kompetencji z obszaru systemów informacji przestrzennej w firmie o 

wiodącej pozycji w branży, 

 Sympatyczne środowisko pracy. 
 
Osoby zainteresowane powyższym stanowiskiem prosimy o przesłanie swojego Curriculum Vitae na 
adres praca@emapa.pl (w tytule wiadomości prosimy umieścić numer referencyjny). 
 
Prosimy również o dopisanie na CV następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.97 (Dz. U. Nr 133 poz. 
883)". 
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