
Zal4cznrkm 2
do zarz4dzenia Nr 5ll20l8
DyrektoraZZM
z dnia28 czerwca 2018 r.

Zarzqd Zieleni Miejskiej w N'odzi
ul. Konstantynowsha 8/10, 94-303 N'6di,

oglasza nab6r kandydat6w do pracy na wolne stanowisko urzgdnicze

Stanowisl<o: Kierownik OSrodl<a Rehabilitacji Dzikich Zwierzqt

Wymiar czasu pracy: pelny wymiar czasu pracy

Numer ewidencyjny naboru: 912022

Umowa o pracA : czas okre5lony/czas nieokreSlony

Data publikacji ogloszenia: 25.03.2022 r.

Termin skfadania ofert do: 05.04,2022r,

Do zakresu zadaf osoby zatrudnionej na tym stanowisku bgdzie nale?alo w szczeg6lnoSci:

l) Prowadzenie O6rodka Rehabilitacji Dzikich Zwierzqt zgodnie z zezwoleniem Generalnego Dyrel<tora

Ochrony Srodowiska, oraz obowiqzuj4cymi przepisami prawa w tym zakresie,

2) Organizowanie pracy zespolu i nadz6r nad realizacj4 zadaf OSrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierz1t.

3) Wsp6lpraca z innymi Podmiotami i SluZbami w celu zorganizowania pomocy i opieki zwierzqtom,

leczeniern i rehabilitacj4 .

+) Realizacja zadan indywidualnych oraz udzial w pracach komisji, zespol6w itp. powolanych i

funkcjonuj4cych w Zarz4dzie na zasadach okreSlonych w obowi4zuj4cych przepisach prawa oraz w
wewn gtrznych przepisach Zarzqdu

5) Dokonywanie wyboru wykonawc6w uslug, rob6t.i dostawc6w material6w, produkt6w itp. dla ktorych

ustawa Prawo zam6wieri publicznych nie ma zastosowania, zgodnie z obowi4zuj1cymi

w tym zakresie zasadami i przepisami oraz wewngtrznymi regulacjami Zarzydu.

6) Prowadzenie merytorycznego nadzoru oraz biel4cej konholi nad realizacj4 um6w zawieranych przez

Zarz4d.

l) Dokonywanie zakupow, zlecanie realizacji i odbior6w rob6t, uslug, produkt6w itp, zgodnie z zawaftymi

umowam i oraz zasadawti obowi4zuj 4cym i w Zarzydzie.

8 ) Or ganizacja i nadzor nad realizacja zadaf z zakresu edukacj i przyrodniczo-leSnej.

9) Wykonywanie innych zadah i czynnoSci zleconych przez Dyrektora Zarz4du w ramach zajmowanego

stanowiska.,

Wym agania formalne/l<onieczne:

- obywatelstwo polskie zzastrzeheniem aft. 1l ust.2 i3 ustawy zdnia2l listopada 2008 r. o

pracownikach samorz4dowych,

- petna zdolnoSi do czynnoSci prawnych orazkorzyslanie z pelni praw publicznych,

- niekaralno(i( za umySlne przestgpstwo Scigane z oskarhenia publicznego lub umySlne przestgpstwo

skarbowe,

- brak przeciwwskazan do pelnienia funkcji zwi4zanych z dysponowaniem Srodkami publicznymi,

- wyksztalcenie:

- wyhsze z zakress biologia, ochrona Srodowiska, leSnictwo,



- prawo jazdy kategorii B,

- pozwolenie na bron pneumatyczn4

- stal pracy - minimum 3 lata

- doSwiadczenie w pracy ze zwierzqtami wolno zyjqcymi

Wymagania dodatl<owe:

- znajomoSi:

Ustawy o ochronie Srodowiska, Ustawy o ochronie przyrody, Ustawy Prawo lowieckie,

Ustawy Prawo zam6wieri publicznych.

dokladnoSi, rzetelnoSi, odporno66 na stres, umiejgtno56 analitycznego mySlenia i pracy

w zesoole.

Oferta handydata musi zawiera6:

- CV wrazz listem motywacyjnym podpisane odrgcznie,

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj4cej sig o zatrudnienie*,

- kserokopie dokument6w potwierdzaj4cych posiadane wyl<sztalcenie,

- kserokopie Swiadectw pracy i/lub zaSwiadczenie o zatrudnieniu, zawieraj4ce okres zatrudnienia, w

przypadku pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji dzialalno(ci gospodarczej,

- oSwiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego* lub oSwiadczenie o posiadaniu obyvatelstwa pafistwa

Unii Europejskiej lub innego paf stwa, kt6rego obywatelom przysluguje prawo do podjgcia zatrudnienia na

terytorium Rzeczypospol itej Polskiej *,

- oSwiadczenie o posiadaniu pehrej zdolnoSci do czynnoSci prawnych i korzystaniu zpeh'i praw publicznych

oraz Ze rrie toczy sig wobec kandydata postgpowanie karne*,

- oSwiadczenie, 2e kandydat nie byl skazany prawomocnym wyrokiem s4du za umySlne przestgpstwo

Scigane z oskarhenia publicznego lub umySlne przestgpstwo skarbowe*

- oSwiadczenie, ze kandydat nie jest karany kar4 zakazu petnienia funkcji zwiqzanych z

dysponowaniem Srodkami publicznymi*

- oSwiadczenie o charakterze wykonanej dzialalnoSci gospodarczej

- oSwiadczenie o wyraZeniu zgody naprzetwarzanie danych osobowych zawartych w procesie rekrutacji na

wymienione w ogloszeniu o naborze stanowisko.

* Druki oiwiadczefi do pobrania na stronie BIP Zarzqdu Zieleni Miejskiej w N,odzi

Dokumenty zawarte w zamknigtej kopercie zpodanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata

oraz z dopiskiem:

,,Nab6r na stanowisko Kierownih OSrodka Rehabilitacji Dzikich ZwierzqtNr 912022 " nale|y skladad

osobiScie lub przesylai na adres:

Zarz4d Zieleni Miejskiej w N-odzi

ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 N-6dZ sekretariat
w terminie do dnia; 05,04,2022 r,

Za datg dorgczenia uwain sig datg otrzymania dokument6w przez Zarzqd (datg wplywu). Dokunrenty

dorgczone po ww, terminie skladania dokument6w nie bgd4 rozpatrywane.


