
Znrz4d Zfreleni Nliejskiej w tr-odzi
ul" Konstantynowska 8/10, 94-303 \,6dn,
oglasza nab6r kandydat6w do pracy na wolne stanowisko :urzgdr.icze

Stanowisko: podinspektor/inspektor

Wymiar czasu pracy: pelny wymiar czasu pracy

Numer ewidencyjny naboru: I/2022

Urnowa o pracg: czas okre5lony

Data publikacji ogloszenia: A5.01,2422 r"

Terrnin sldadania ofert do: 24.0I.2022 r.

Do zakresu zadafi osoby zatrudnionej na tyrn stanowisku bgdzie naleialo w szczeg6lnoSci:

l) Wykonywanie projekt6w zagospodarowania zieleni4 teren6w poloZonych w pasach drogowych,

parkach i na zieleficach miejskich,

2) Nadz6r nad realizacj4 zagospodarowania teren6w zieleni4wysok4 i nisk4,

3) Kontrola zielefic6w w terenie,

4) Kontro la poprawno 5 c i wykonywan ia pr ac o gro dniczych pr zez Wykonawcg,

5) Udzial w odbiorach gwarancyjnych inwestycj i zwi1zanych z zieleni1,

6) Sporz4dzanie dokumentacji fotograficznej z przeprowadzonej wizji w terenie,

1) Prowadzenie korespondencji z Wykonawcami dot. utrzymania zieleni.

Wymagania form alne/konieczne:

- obywatelstwo polskie z zastrzeZeniem art. 11 ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

o pracownik ach samorz1dowych,

- pelna zdolnoS6 do czynno6ci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych,

- niekaralno6i za umySlne przestgpstwo dcigane z oskarhenia publicznego lub umyShie

przestgpstwo skarbowe,

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

- wyksztalcenie: wyzsze z zakrest ogrodnictwo, architektura krajobrazu, ochrona Srodowiska lub

pokrewne,

- praktyka zawodowa - w przypadku stanowiska podinspektora z wyksztalceniem t+ryZszym sta?

pracy nie jest wymagany, w przypadku stanowiska inspektora wymagany jest minimum 3-letni

staZpracy,

- prawo jazdy kategorii B.

Wymagania dodatkowe:

- mile widziane doSwiadczenie min. 1 rok w branLy zwi4zanej z projektowaniemlutrzymaniem

zieleni"

- biegla obsluga program6w do projektowaniazieleni, np. ArchiCAD,

- dokladno$i, rzetelnoSi, odporno66 na stres, umiejgtnoS6 analitycznego my(lenia i pracy

w zesnole.



Oferta kandydata musi zawierad:

- CV wrazz listem motywacyjnyrn podpisane odrgcznie,

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj4cej sig o zatrudnienie*,

- kserokopie dokument6w potwierdzaj1cy ch posiadane wyksztalcenie,

- kserokopie Swiadectw pracy ilhft zalwiadczenie o zatrudnieniu, zawieraj4ce okres zatrudnienia,

w przypadku pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji dzialalno$ci

gospodarczej,

- oSwiadczenie o posiadaniu obyrvatelstwa polskiego* lub oSwiadczenie o posiadaniu

obyr,vatelstwa paflstwa Unii Europejskiej lub innego pafistwa, kt6rego oby watelom przystuguje

prawo do podjgcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej polskiej*,

- o6wiadczenie o posiadaniu pelnej zdolnoSci do czynno$ci prawnych i korzystaniu z pelni praw

publicznych oraz 2e nie toczy sig wobec kandydata postEpowanie karne*,

- o$wiadczenie, 2e kandydat nie byl skazany prawomocnym wyrokiern s4du za umy$lne

przestgpstwo Scigane z oskar2enia publicznego lub umy5lne przestgpstwo skarbowe*

- o6wiadczenie, Le kandydat nie jest karany kar4 zakazu pelnienia funkcji zwipzanych

z dysponowaniem Srodkami publicznymi*

- oSwiadczenie o charakterze wykonanej dziatalnoSci gospodarczej

- oSwiadczenie o wyraZeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w procesie

rekrutacji na wymienione w ogloszeniu o naborze stanowisko.

* Druki oiwiadczeri do pobrania na stronie BIP Zarzqdu Zieleni Miejskiej w tr-odzi

Dokumenty zawar1.e w zamknigtej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym

kandydata or az z dopiskiem :

,,Nab6r na stanowisko podinspektora/inspektora Nr 1/2022' naleLy sklada6 osobi5cie lub przesyla6

na adres:

Zarz4d Zieleni

Konstantynowska 8/1

Miejskiej w Lodzi

0, 94-303 N-6dZ sekretariat

w terminie do dnia: 24"01.2022 r" do godz" 14:00

Zadatg dorgczenia uwaia sig datg otrzyrnania dokument6w Nftzez Zarz4d (datg wplywu).

Dokumenty dorgczone po ww. terminie skladania dokument6w nie bgd4 rozpatryrvane.

ul

Przewodn icz4cy
rnisii ds. Naboru

6lifiski


