
Zarz4d Zieleni Miejskiej w N'odzi
ul. Konstantynowska 8/10 ' 94-303 X'5dt,,
oglaszanab6r kandydat6w do pracy na wolne stanowisko urzgdnicze

S t a n o w i s k o:

Wymiar czasu pracy:

Numer ewidencyj ny naboru :

Unnowa 0 pracg

Data' publikacji ogloszenia :

Termin skladania ofert do:

podinspektor/ inspektor -2 etaty

pelny

15/2021

czas okreSlony/nieokreSlony

08.09.2021

20.09"202r

Do zakresu zadar[ osoby zatrudnionej na tym stanowisku bgdzie naleZalo w szczeg6lno5ci:

1. Gospodarowanie na terenach zieleni miejskiej '(park6w i zielehc6w) oraz kontrola stanu zieleni w pasach

drogowych dr6g publicznych, wewngtrzrych oraz na terenach niezabudowanych wchodz4cych w sklad
powierzonego rej onu ogrodniczego.

2. Sporz4dzanie dla powierzonego rejonu projekt6w plan6w rzeczowo-finansowych oraz innych material6w

niezbgdnych do zlecania i rozliczania zadafi dotycz4cych biel4cego utrzymania, ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem
plac6wzabaw,pielggnacjizieleni,utrzymaniainfr astruktury.

3. Zglaszanie propozycji zam6wieh publicznych do planu zam6wien w zakresie bieh1cego utrzymania
powierzonych teren6w zieleni, prac remontowych infrastruktury parkowej oraz zadari inwestycyjnych.

4. Prowadzenie nadzoru i kontrolowanie jako6ci wykonania rob6t, ustalanie szczeg6lowych warunk6w

wykonania i zlecania prac w ramach zawartych um6w na terenie powierzonego rejonu ogrodniczego, prowadzenie

bie2qcej ewidencji ianalizy koszt6w wykonanych prac.

5. Sporz4dzanie propozycji um6w, szacowanie koszt6w, przygotowanie opisu przedmiotu zam6wienia otaz
innych material6w niezbgdnych do wyboru wykonawc6w w ramach zam6wien publicznych, dotycz4cych prac

realizowanych na powierzonych terenach zieleni.
6" Opiniowanie mozliwo6ci wydzier2awienia, najmu lub uiryczenia fragmentu parlcu czy zielehca pod k4tem

ochrony zieleni i wyposazenia.
7 . Kontrola i nadzorowanie przestrzegania warunk6w um6w zawieranychprzez ZZM w imieniu Miasta I-6dZ

na nieruchomoSciach wymienionych w pkt 7. Obowi1zek dotyczy w szczeg6lno6ci um6w dzierhawy, najmu lub
uiryczenia nieruehomoSci oraz porozumieri lub ustaleri dotycz4cych korzystania z terenu.

8. Prowadzenie na bieZ4co wykazu powierzonych Srodk6w trwalych i wyposazenia orazbie24cych ocen ich
stanu technicznego.

9. lJdzial w pracach komisji przetargowych w postgpowaniach o udzielenie zam6wienpublicmych w zakresie

utrzymania teren6w zieleni miejskiej oraz budowy i remont6w infrastruktury parkowej.

Wymagania formalne/konieczne:

- obywatelstwo polskie z zastrzeheniem art. 1l ust.2 i 3 ustawy z dnia2l listopada 2008 r. o pracownikach
samorz4dowych,

- pelna zdolnoSC do czynnoSci prawnych orazkorzystanie z petni praw publicznych,
- niekaralnoSi za umy6lne przestgpstwo Scigane z oskarhenia publicznego lub umySlne przestgpstwo

skarbowe"
- brak przeciwwskazaf do pehrienia funkcji zwi1zanych z dysponowaniem Srodkami publicmymi,
- wyksztalcenie i praktyka zawodowa:

. w przypadku stanowiska podinspektora z wyksztalceniem minimum Srednim wymagane sq 2 lata
praktyki zawodowej, z wykszlalceniem wyhszym sta? pracy nie jest wymagany;

. w przypadku stanowiska inspektora wymagane jest wyksztalcenie wyzsze oraz minimum 3-letni staZ

pracy;
o preferowane wyksztalcenie wyhsze z zal<rest: ogrodnictwo, ochtona Srodowiska, biologia lub

pokrewne.

Wymagania dodatkowe:
- wymagana wiedza z zalcresu ochrony Srodowiska, znajomo6i ustawy z dnia 16.04.2004 roku o ochronie

przyrody
- wymaganawiedza na temat roSlin i ich pielggnacji,
- znajomoSi obslugi komputera (pakiet Office)
- umiejgtnoSi planowania i sprawnej organizacji pracy, umiejgtnoSi pracy w zespole, komunikatywnoS6,

terminowoSC, odpowiedzialnoSd,
- wymagane doSwiadczenie w administracji publicznej
- prawo jazdykat. B
- znajomoSi jgzyka angielskiego



Oferta kandydata musi zawierad:

- CV wraz z listem motywaeyjnym podpisane odrgcznie,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj4cej sig o zatrudnienie*,
- kserokopie dokument6w potwierdzaj4cych posiadane wyksztalcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia

i kwalifikacje,
- kserokopie Swiadectw pracy i/lub za|wiadczenie o zatrudnieniu, zawieraj4ce okres zatrudnienia, w

przypadku pozostawania w stosunku pracy illub kserokopia wpisu do ewidencji dzialalnoSci gospodarczej,

- oSwiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego* lub oSwiadczenie o posiadaniu obywatelstwa paristwa

Unii Europejskiej lub innego pafstwa, kt6rego obywatelom przystuguje prawo do podjgcia zatrudnienia na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej x,

. oSwiadczenie o posiadaniu pelnej zdolnoSci do czynnoSci prawnych i korzystaniu zpelni praw publicznych

araz 2e nie toczy sig wobec kandydata postgpowanie karne*,
- oSwiadczerlie, Ze kandydat nie byl skazany prawomocnym wyrokiem s4du za umy5lne przestgpstwo

Scigane
z oskarhenia publicznego lub umySlne przestgpstwo skarbowex

- oSwiadczenie, 2e kandydat nie jest karany karq zakazu pelnienia funkcji zwi4zanych z dysponowaniem
Srodkami publicznymi*

- oSwiadczenie o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawafich w ofercie pracy dla
potrzeb rekrutacji, zgodnie zustaw4 2dnia29.08J997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. 22002r.
Nr 101, poz.926 zp6in. zm.*

* Druki oSwiadczeri do pobrania na stronie BIP Zarzqdt Zieleni Miejskiej w Lodzi

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

oraz z dopiskiem:

,,Nab6r na stanowisko podinspektora Nr 15/2021.", naleLy skladai osobiScie lub przesylai na adres:

Zarz4d Zieleni Miejskiej w tr odzi
ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 N'6dL sekretariat

w terminie do dnia: 2A.09,2021 do godz. 14:00

Za datg dorgczenia uwafla sig datg otrzymania dokument6w przezZarz4d (datg wplywu). Dokumenty
dorgczone po ww" terminie skladania dokument6w nie bgd4 rozpatrywane.

Ptzewodnicz1cy
ji ds. Naboru


