
Zarz4d Zieleni Miejskiej w N,odzi
ul. Konstantynowska g/10, 94-303 N,6dt,
oglasza nab6r kandydat6w do pracy na wolne stanowisko urzednicze

S t a n o w i s k o:

Wymiar czasu pracy:

Numer ewidencyjny natroru :

Umowa o praca

Data publikacj i ogloszenia :

Termin skladania ofert do:

podinspektor/ inspektor - 2 etaty
pelny wymiar czasu pracy

2t/2021

czas okreSlonyinieokre5lony

26.10.2021r.

09.11.2021r.

Do zakresu zadarfl osoby zatrudnionej na tym stanowisku bgdzie naletalow szczeg6lnoSci:

anie na terenach zieleni miejskiej (park6w i zieleric6w) oraz kontrola stanu zieleni w pasach
licznych, wewngtrznych oraz na terenach niezabudowanych wchodz4cych w sklad powierzonego

plan6w rzeczowo-finansowych oraz imych material6w
cego vtrzymania, ze szczegolnym uwzglgdnieniem plac6w

a

I

i

5'. 
- 
sporz4dzanie ptopozycji um6w, szacowanie koszt6w, przygotowanie opisu przedmiotu zam6wienia oraz tnnychmaterial6w niezbgdnych do wyboru wykonawc6w w ramach ,u oii"npublicznych, aoW"tqi";ir;;';;;l;#*#,"

powierzonych terenach zieleni.
6' opiniowanie mo2liwosci wydzierzawienia, najmu htb uiryczenia fragmentu parku czy zierenca pod k4temochrony zieleni i wyposazenia.

ow zawieranych przez ZZM w imieniu Miasta tr 6dL na
w szczeg6lnoSci um6w dzier2awy, najmu lub ulyczenia
ania z terenu.
w trwatych i wyposazenia orazbie21cych ocen ich stanu

9' udzial w pracach komisji przetargowych w postgpowaniach o udzielenie zam6wienpublicznych w zakresieutrzymania teren6w zieleni miejskiej oraz budowy i remontdw infrastruktury parkowej.

Wymagania formalne/konieczne:

- obywatelstwo polskie z zasrrzeaeniem art. 1l ust.2 i 3 ustawy z dnia 2l listopada 200g r. o pracownikach

_ 
samorz?dowych,

"r#::ffiT" 
skarbowe,

- praktyka zawodowa - w przypadku stanowiska podinspektola.zu.yksztalceni sm wzszym sLa1 pracynie jest
wymagany, w przypadku stanowiska inspektora wymagany jest minimum 3-letni sta1pracy

Wymagania dodatkowe:

moSi ustawy z dnia 16.04.2004 roku o ochronie przyrody

miej gtnoSi pracy w zespole, komunikatywnoSi, terminowo6i,

- wymagane doSwiadczenie w admhistracji publicznej
- prawojazdy kat. B
- znajomof,t jgzyka angielskiego



Oferta kandydata musi zawierad:

CY wraz z listem motywacyjnym podpisane odrgcznie,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajqcej sig o zatrudnienie*,
kserokopie dokument6w potwierdzaj4cych posiadane wyksztalcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia
i kwalifikacje,
kserokopie Swiadectw pracy i/lub zaiwiadczenie o zatrudnieniu, zawieraj4ce okres zatrudnienia, w przypadku
pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji dzialalnoSci gospodarczej,

- o6wiadczenie 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 *,

- oSwiadczenie o posiadaniu pelnej zdolnoSci do czynnoSci prawnych i korzystaniu z pelni praw publicznych oraz 2e

nie toczy sig wobec kandydata postgpowanie karne*,
- oSwiadczenie, 2e kandydat nie byl skazany prawomocnym wyrokiem s4du za umySlne przestgpstwo Scigane

z oskarZenia publicznego lub umySlne przestgpstwo skarbowe*
- oSwiadczenie, 2e kandydat nie jest karany karq zakazu pelnienia funkcji zwi4zanych z dysponowaniem Srodkami

publicznymi*
- o5wiadczenie o wyra2eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawafich w ofercie pracy dla pohzeb

rekrutacj i, zgodnie z ustaw4 z dnia 29 .08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U . z 2002 r. Nr I 0 1 , poz. 926
zo62n. zm.*

* Druki oSwiadczeri do pobrania na stronie BIP Zarz4du Zieleni Mieiskiej w Lodzi

Dokumenty zawarte w zamknigtej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrobrym kandydata
oraz z dopiskiem:

,,Nab6r na stanowisko podinspektora/inspektora Nr 2ll202l.",naleizy sklada6 osobi6cie lub przesylad na adres:

Zarz4d Zieleni Mie j skie j w N,odzi
u1. KonsIatty nowska 8/10, 94-303 I-6dZ sekretariat

w terminie do dnia: 09.11.2021 do godz. 14:00

Za datg dorgczenia uwa2a sig datg otrzymania dokument6w przezZarz7d (datg wplywu). Dokumenty dorgczone po ww,
terminie skladania dokument6w nie bgd4 rozpafiywane.

Przewodn iczqcy
Komisji ds. Naboru

liriski


