
Zarzqd Zieleni NIie j skie j w N,adzi
utr" Konstantynowska 8/10, 94-303 tr 6drt,
oglasza nab6r kandydat6w do pracy na wolne stanowisko urzgdnicze

S t a n o w i s k o:

Wymiar czasu pracy:

Nurner ewidencyjny naboru:

{.Imowa o pracA:

Data publikacji ogloszenia:

Termin skladania ofert do:

podinspektor/ inspektor -2 etaty

pelny wymiar czasu pracy

2/2022

czas okreSlony

05.01"2022 r.

24.01.2A22 r"

Do zaltresu zadari osoby zatrudnionej na tym stanowisku bgdzie nale2alo w szczeg6lnoSci;

l. Gospodarowanie na terenach zieleni miejskiej (park6w i zieleric6w) oraz kontrola stanu zieleni w pasach
drogowych dr6g publicznych, wewngtrznych oraz na terenach niezabudowanych wchodz4cych w sklad powierzo11ego
rejonu ogrodniczego.

2. Sporz4dzanie dla powierzonego rejonu projekt6w plan6w rzeczowo-ftransowych oraz innych material6w
niezbgdnych do zlecania irozliczaniazadafidotycz4cychbiel4cego utrzymania, ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem plac6w
zab aw, p i e I g gnacj i zie len i, utr zy mania in fr astrukt ury.

3. Zglaszanie propozycji zam6wief publicznych do planu zam6wief w zakresie biez4cego utrzymania
powierzonych teren6w zieleni, prac remontowych infrastruktury parkowej oraz zadan inwestycyjnych.

4. Prowadzenie nadzoru i kontrolowanie jakoSci wykonania rob6t, ustalanie szczeg6lowych warunk6w wykonania i
zlec'ania prac w ramach zawartych um6w na terenie powierzonego rej onu ogrodniczego, prowadzeni e biea1cej ewidencj i i
atalizy koszt6w wykonanych prac.

5. Sporz4dzanie propozycji um6w, szacowanie koszt6w, przygotowanie opisu przedmiotu zam6wienia oraz innych
material6w niezbgdnych do wyboru wykonawc6w w ramach zam6wief publicznych, dotyczqcychprac realizowanych na
powierzonych terenach zieleni.

6. Opiniowanie mo2liwoSci wydzier2awienia, najmu lub uZyczenia fiagmentu parku czy zielenca pod k4tem
ochrony zieleni i wyposa2enia.

7. I(ontrola i nadzorowanie przestrzegania warunk6w um6w zawieranyeh przez ZZM w imieniu Miasta N,6d|na
nieruchomoSciach wymienionych w pkt 7. Obowi4zek dotyczy w szczeg6lnoSci um6w dzier2awy, najmu lub u|yczenia
nieruchomo6ci oraz porozumief lub ustaleri dotyczqcych korzystania zlerenu.

8. Prowadzenie na bieZ4co wykazu powierzonych Srodk6w trwalych i wyposazenia orazbiez4cych ocen ich stanu
technicznego.

9. UdziaL w pracach komisji przetargowych w postgpowaniach o udzielenie zam6wien publicznych w zakresie
uttzymania teren6w zieleni miejskiej oraz budowy i remont6w infrastruktury parkowej.

Wyma gania formalne/konieczne:

- obywatelstwo polskie z zastrzeheniem ar1, I I
samorz4douych,

ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach

- pelna zdolnoSi do czynnoSci prawnych oraz korzystanie z petni praw publicznych,
- niekaralnoSi za umy6lne przestgpstwo Scigane z oskarlenia publicznego lub umySlne przestgpstwo skarbowe,
- brak przeciwwskazafi do pelnienia funkcji zwiqzanych z dysponowaniem Srodkami publicznymi,
- wyksztalcenie wy2sze : ogrodnictwo, ochrona Srodowiska, biologia lub pokrewne,
- praktyka zawodowa - w przypadku stanowiska podinspektora z wyksztalceniem wy1szym sta2 pracy nie jest

wymagany, w przypadku stanowiska inspektora wymagany jest minimum 3-letni sla2pracy.

Wymagania dodatkowe:
- wymaganawiedza z zakesu ochrony Srodowiska, znajomoSi ustawy z dnia 16.04.2004 roku o ochronie przyrody
- wymaganawiedza na temat roSlin i ich pielggnacji,
- znajomoS6 obslugi komputera (pakiet Office)
- umiejgtnoSi planowania i sprawnej organizacji pracy, umiejgtnoSi pracy w zespole, komunikatywnoSi, telminowoSi,

odpowiedzialnoS6,
- wymagane doSwiadczenie w adminishacji publicznej,
- prawo jazdy kat. B,
- znajomoSi jgzyka angielskiego.



Ol'erta l<andydata musi zawierai:

CY wrcz z listem motywacyjnym podpisane odrgcznie,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj4cej sig o zatrudnienie*,
kserokopie dokument6w potwierdzaj4cych posiadane wyksztalcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia
i kwalifikacie.

- kserokopie Swiadectw pracy i/lub za|wiadczenie o zatrudnieniu, zawieraj4ce okres zatrudnienia, w przypadku
pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji dziatralnoSci gospodarczej,

- oSwiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego* lub oSwiadczenie o posiadaniu obywatelstwa paristwa Unii
Europejskiej lub innego pafstwa, kt6rego obywatelom przysluguje prawo do podjgcia zatrudnienia na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej *,

- oSwiadczenie o posiadaniu pelnej zdolnoSci do crynno6ci prawnych i korzystaniu zpetni praw publicznych oraz ize
nie toczy sig wobec kandydata postgpowanie karne*,

- oSwiadczenie, 2e kandydat nie byl skazany prawomocnym wyrokiem sqdu za umySlne przestgpstwo Scigane
z oskar2enia publicznego lub umySlne przestgpstwo skarbowex

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

- o6wiadczenie o wyra2eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb
rekrutacji, zgodnie z rstawq z dnia 29.08"1997 o ochronie danych osobowych. Dz.IJ. z 2002 r. Nr l0l, poz.926
z po2n. zm.*

* Druki oSwiadczerl do pobrania na stronie BIP Zarz4duZieleni Miejskiej w tr odzi

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

,,Nab6r na stanowisko podinspektora/inspektora Nr 2/2022.",na\".zry skladai osobiScie lub przesylad na adres:

Zarz4d Zieleni Miejskiej w N,odzi
Konstantynowska 8/10, 94-303 N,6dZ sekretariat

w terminie do dnia: 24"0I"2022 do godz. 14:00

Za datg dorgczenia uwaia sig datg otrzymania dokument6w przezZarzyd (datg wptywu). Dokumenty dorgczone po ww.
terminie skladania dokument6w nie bgd4 rozpatrywane.

Przewodni czqcy
Komisii ds. Naboru

aS liriski

ul


