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stanowisko urzgdniczeStanowisk

Wymiar czasu pracy:

Numer ewidencyjny na boru:
Umowa o praca

Data publihacji ogloszenia:
Termin skladania ofert do:

lnspektor

pelny/niepelny

9/2076

czas okre5lony/nieokreSlony

19.07.2076

05.08"2016

Do zakresu zadari osoby zatrudnionej na tym stanowisku bgdzie naledarow szczeg6rnosci:
inicjatywy i bez odrgbnych poleceft przelotonych wszystkich czynnosci izaimowanego stanowiska, u nu pot.".ni. tirJ"r"ir"nwykonywani 

" 
taii"innych

l-ro*udzanie 
postgpowari" o udzielenie zam6wieniarrganizacyjne, szczegolni. * rut..rl" pop.uLos.i

ntow.
gulaminem p_racy komisj i przetargowej.
Urzgdem O fi cj alnych f uUttacl i ?si,jf not Europ ej skich

tawczych.w 
{<raj gwej Izbie Odwolawczej.

eni Miejskiej w N,od,zi, w zakresie p.r.iirO* dotycz4cych

i ofert zlolonych w prowadzonych postgpowaniach.
archiwizacji.

uj4cymi w tym zakresie przepisami, terminowo , z nalezvta

Wyma gania formalne/kon ieczne:

:"1#rTr'iff.f,ottLt" 
z zastrzekeniem art' 1l ust"2 i 3 ustawy z dttia2l listopada 2008 r. o pracownikach

licznych,
ub umySlne przestgpstwo skarbowe
Srodkami publicznymi,

stracji publicznej w tym 1 roczne doSwiadczenie zawodowepublicznych.

Wymagania dodatkowe:

licznych

, Excel, power point)
y, dociekliwoSi zawodowa, umiejgtnoSi pracy w zespole.

Oferta kandydata musi zawierad:

odrgcznie,
ej sig o zatrudnienie*,
h posiadane wyksztalcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia



* Druki oswiadczeti do pobrania na stronie BIP zatz4dttzieleniMiejskiej w Lodzi

Dokumenty zawarlew zamknigtej kopercie z podanym imieniem' nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata

:ffi;,*"j'ffffo**oo inspektora Nr 9/2016.", ,..aleiv sklada6 osobiscie lub przesvla6 na adres:

Zarz4d Zieleni Mie j skie j w N'odzi 
'

ul. Konstantyno*tu 8/10 ' 9-4-305 N'6d'2 sekretariat

w terminie do dnia: 05.08'2016 roku

La datgdorgczenia uwa2a sig datg otrzymania dokument6w przezzarz}d(datg wplywu). Dokumenty dorqczone po ww'

terminie skladania dokument6w nie b9d4 rozpatrywane'

kserokopie Swiadectw pracy -zatrudnienia' 
w przypadku
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ni. a.rv sig wobec kandydita postgpowanie karne*'

oswiadczenie, 2e kandydat nie byl ,turuny'fiuwgm,ocnym wyrokiem s du za umySlne przest9pstwo Scigane

z oskarZenia publicznego lub umySlne przestqpstwo skarbowe*
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rekrutacji, zgodnie z ustaw4 zdnia2g,o8.lgg7 o ochronie danych osobowych' iz'u' 22002 r' Nr 101' poz'926

zo62n. zm.*


