
Zarz4d Zieleni Miejskiej w N,odzi
u[" Konstantynowsha 8/10 j 94-303 \-6dr",
oglasza nab6r kandydat6w do pracy na wolne stanowislco urzgdnicze

Sta n ow is ko:

\\/yrniar czasu pracy:

Numer ewidencyi ny naboru :

Umowa o pracg:

Data publil<acj i ogloszenia:

Termin shladania ofert do:

po clins pekto r/i ns pe kto r

pelny wymiar czasu pracy

3t2022

czas ohre6lony

0I.42"2022 r"

16.02.2022 r.

Do zahresu zadafi osoby zatrudnioncj na tyrn stanowisku bqdzie nalcialo w szczeg6lno6ci:

l) Wykonywanie projelct6w zagospodarowania zieleni4 teren6w polozonych w pasach drogo

parkach i na zieleficach miejskich,

2) Nadz6r nad realizacj4 zagospodarowania teren6w zieleni4 wysol<4 i nisl<4,

3) I(ontrola zieleric6w w terenie,

4) I(ontrola poprawno$ci wyl<onywania prac ogrodniczych przez Wykonawcg,

5) Udzial w odbioraclr gwarancyjnych inwestycji zwi4zanych z zieleni4,

6) Sporzqdzanie dolcumentacji fotograficznej z przeprowadzonej wizji w terenie,

1) Prowadzenie lcorespondencji z Wylconawcami dot. utrzymania zieleni.

Wym agania formal ne/l<onieczn c :

.,^t.

./uri

- obywatelstwo polskie z zastrzezenierrr art. l1 ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada Z|OA r.

o pracown ikach sanrorz4dowych,

- pelna zdolnoSc do czynnoSci prawnych orazl<orzystanie z pelni praw publicznych,

- rriel<aralnoSi za umy$lne przestqpstwo (cigane z oslcar2enia pLrblicznego lLlb umy6lrrc

przestgpstwo slcarbowe,

- braf< przeciwwslcazah do pelnienia firnkcji zwi4zanyclt z dyspolrowaniem srodhauri publiczrryrri.

- wyksztalcenie: wylsze z zakresu ogrodnictwo, architektura l<rajobrazu, ochrona Srodowis(a lub

pokrewne,

- pralctylta zawodowa - w przypadhLr stanowiska podinspektora z wyl<sztalceniem wyzszylt1 staz.

pracy nie jest wynagany, w przypadku stanowiska inspektora wymagany jest urinirrr-rrr 3-letni

staz pracy,

- pfawo lazdy \<ategorii B.

Wymagania doclatkowe:

- rnile widziane do$wiadczenie nrin. I rol< w bran?y zwi4zanej z

zielen i,

biegla obslLrga program6w do pro^ielctowania zieleni, np. ArchiCAD,

doktadnoS6, rzetelnoSi, odporrroSi na stres, umiejgtnoSd analitycznego rnySlenia i pracy

w zesoole.



o rta kanclydata musi zawiera(.2

CY wraz z listern motywacy.jnym podpisane odrgcznie,

kwestionariusz osobowy dla osoby Lrbiega.f 4cej sig o zatrudnienier,

kseroko p i e d ol<ume nt6w potwi erdzai 4cycli posi ad a'e wyl<sztalce n i e,

lcserol<opie Swiadectw pracy i/lub za|wiadczenie o zatruclnieniu, zawieraj4ce ol<res zatruclrieuia,

w przypadl<tl pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji dzjalalno6ci

gospodarczej,

oSwiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego+ lLrb o$wiadczenie o posiadanir-r

obywatelstwa paristwa Unii ELrropejskiej lLrb innego paristwa, l<t6rego obywatelom przyslugLrje

prawo do podjgcia zatrudnienja na terytorium Rzeczypospolitej polskiej*,

o5wiadczenie o posiadaniu pelnej zdolno5ci do ezynnoSci prawnych i korzystaniu

publicznych oraz 2e nte toczy sig wobec kandydata postgpowauie l<arne*,

o$wiadczenie, 2e kandydat riie byl skazany prawomocnym wyrokiem s4du

przestgpstwo Scigane z osl<arLenia publicznego lub LrnrySlne przestgpstwo sl<arbowe*

oswiadczenie, 2e kandydat nie jest karany kar4 zakazu pelnielia fLrnl<cji

z dysponowanienr drodkanii publicznymi+

o 6w i adczen ie o c h arai<terze wykonanej dzi alainoSci gos pod arczej

o(wiadczenie o wyra2eniu zgody ua przetwarzanie danych osobowyclt zawaftych w procesie

rekrutacj i na wymienioue w ogloszeniu o naborze stanowisko.

* }lrulci oiwiadczefi do pobrania na stronie BIP Zarzqdu Zieleni Miejsl<iej w *,odzi

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

l<ar1r dydata o raz z dopi ski ern:

,,\ab6r na stanowisho podinspcktora/inspektora Nr 312022', nalely

na ladres:

skladai osobiScie lub orzesvlac

Zarz4d Zieleni Miejsl<iej w tr-odzi

I(onstantynowska B/10, 94-303 LodL ser<retariat

clo dnia: 16"02.2022 r" do godz. 14:00

uwat,r sig datg otrzymania dokument6w przez zarz4rr (datg wplywu)"
po.ww. terminie sldadania dokurnent6w nie bgd4 rozpatry.lvane.

Przewodnicz1cy
l(o ds" Naborr"r

z peltri praw

za umySlne

zwi4zanych

ul


