
Zarz4d Zieleni Mieiskiej w N,odzi
ul. Konstantynorvska 8/10, 94-303 \,6d1,
oglasza nab6r kandydat6w do pracy na wolne stanowisko urzgdnicze

S t a n o w i s l< o:

Wyrniar czasu pracy:

Numer clvidencyjny naboru;

Umowa o pracg:

Data publil<acj i ogloszenia :

Termin sl<ladania ofert do:

podinspel<torl inspektor - 1 etat

pclny wymiar czasu pracy

412022

czas ol<re5lony

28.02.2022 r.

15.03.2022 r.

Do zal<resu zadafi osoby zatrudnionej na tym stanowisl<u bgdzie nale2alo w szczeg6lnoSci:

L Gospodarowanie na terenach zieleni miejslciej (parl<6w i zieleric6w) oraz lcontlola stanu zieleni w pasacJr

dlogowych dr6g publicznych, wewnglrznyclt oraz na terenach niezabudowanych wchodz4cych w sklad powierzonego
lejorru ogrodniczego.

2. Spolz4dzanie dla powierzonego rejonu projekt6w plan6w rzeczowo-finansowych olaz innych material6w
niezbgdnych do zlecania irozliczania zadah dotycz4cychbielqcego utrzymania, ze szczeg6lnyrn uwzglgdnieniem plac6w
zab aw, pi el g gn acj i zieleni, u trzyman ia i nfi'astruktu ry.

3. Zglaszanie propozycji zam6wief publicznych do planu zam6wien w zakresie biez4cego utlzymaLria
powierzonych teren6w zieleni, prac relnontowych infrastruktnry parkowej oraz zadaf inwestycyjnych.

4. Plowadzenie. nadzoru i kontrolowanie jakoSci wykonania rob6t, ustalanie szczeg6lowych warunk6w wyl<onania i

zlecania prac w rarnach zawartych um6w na terenie powierzonego rejonu ogrodniczego, prowadzenie bieZ4cej ewidencji i

analizy koszt6w wykonanych prac.
5. Sporz4dzanie propozycji um6w, szacowanie koszt6w, przygotowanie opisu przedmiotu zam6wienia oraz innych

materia{6w niezbgdnych do wyboru wykonawc6w w ramach zam6wieri publicznych, dotycz4cych prac realizowanych na
powierzonych telenach zieleni.

6. Opiniowanie mozliwo6ci wydzierlawienia, najmu lub uzyczenia fragmentu parku czy ziele.irca pod )<4tern

ochlony zieleni i wyposaZenia.
1. I(ontrola i nadzorowanie przestrzegania warunk6w um6w zawieranych przez ZZM w imieniu Miasta L6dL na

nieruchotnoSciach wyrnienionych w pkt 7, Obowi4zek dotyczy w szczeg6lno6ci um6w dzieraawy, najmu lub u|yczenia
nieruchomoSci oraz porozumiefr lub ustalef dotycz4cych lcorzystania z terenu,

8. Plowadzenie na bie24co wykazu powierzonych Srodk6w trwalych i wyposaZenia orazbiez4cych ocen ich stanu
technicznego.

9. Udzial w placach komisji przetargowych w postgpowaniach o udzielenie zam6wief publicznych w zalcresie
utrzymania teren6w zieleni miejsl<iej oraz budowy i rernont6w infrastruktury parkowej.

Wyrnagania forma Ine/konieczne:

- obywatelstwo polskie z zastrzezeriern aft. 11 ust.2 i 3 ustawy z dnia 2l listopada 2008 r. o pracownr'l<acl.r
samorzqdowych,

- pelna zdolnoSd do czynnoSci pt'awnych orazl<orzystanie z pelni praw publicznych,
- niekaralnoSd za umySlne przestgpstwo Scigane z osl<arlenia publicznego h.rb umySlne pzestgpstwo skalbowe,
- brak przeciwwskazanda pelnienia funkcji zwi4zanych z dysponowaniem Srodkarni publicznyrni,
- wyksztalcenie wyzsze : ogrodnictwo, ochrona Srodowiska, biologia lub pokrewne,
- praktyka zawodowa - w przypadku stanowiska podinspektora z wyksztalceniem wyzszylll sta2 pracy nie jest

wymagany, w przypadku stanowiska inspektora wyuragany jest minimum 3-letni sta| pracy.

Wymagania dodatkowe:
- wymagana wiedza zzaT<resrt ochrony Srodowiska, znajomoSi ustawy 2dnia16.04.2004 r'oku o ochronie przyrody
- wymagana wiedza na temat roSlin i ich pielggnacji,
- znajomoSi obslugi komputera (pakiet Office)
- umiejgtnoSi planowania i sprawnej organizacji pracy, umiejgtnoSi placy w zespole, kornunikatywnoSi, terrninowoSc,

odpowiedzialnoSc,
- wymagane doSwiadczenie w administracji publicznej,
- prawo jazdy kat. B,
- znajomoSi jgzyka angielskiego.



Ol'erta l<andydata musi zawiera6:

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

i l<walifikacje
- kserokopie Swiadectw placy i/lub za|wiadczenie o zatrudnieniu, zawieraj4ce okres zatrudnienia, w przypadl<u

pozostawania w stosrnku pracy i/lub kserolcopia wpisu do ewidencji dzialalnoSci gospodarczej,
- oSwiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego* lub o6wiadczenie o posiadaniu obywatelstwa pahstwa U,nii

Europejskiej lub innego panstwa, kt6rego obywatelom przysluguje prawo do podjgcia zatrudnienia na terytorium
IUeczypospolitej Polskiej *,

- oSwiadczenie o posiadaniu pelnej zdolno5ci do czynnoSci prawnych i korzystaniu zpelni praw publicznychoraz2e
nie toczy sig wobec l<andydata postgpowanie karne*,

- oSwiadczenie, 2e kandydat nie byl skazany prawolxocnym wyrokiem sqdu za umySlne przestgpstwo Scigane

z osl<alzenia publicznego lub uurySlne przestgpstwo skalbowe*
- oSwiadczenie, 2e kandydat nie jest karany karq zakazu pelnienia funkcji zwiqzanych z dysponowaniem Srodl<arni

publicznymi*
- o5wiadczenie o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb

..r,.,'+-^ii -^^dnie z ustaw4 zdnia29.08.199'7 o ochronie danych osobowych. Dz.U,22002 r. Nr 101, poz.926
zpoLn. zn.*

* DLrrl<i oSwiadczeri do pobrania na stronie BIP Zarz4du Zieleni Miejsklej w Lodzi

pokumenty zawarte w zamknigtej kopercie z podanym iurieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata
oraz z dopiskiem:

,,Nirb6r na stanowisko podinspelrtora/inspektora Nr 412022.", naleLy skladai osobiScie lub przesylad na adres:

Zarz4d Zieleni
ul. I(onstantynowska 8/1

w tcrminie do dnia: 15,03.2022 do eodz. 14:00

Za datg dorgczenia uwaia sig datg otrzymania dol<ument6w
tern.rinie skladania dokument6w nie bgd4 rozpatrywafle.

w N-odzi
N,6dL sekretariat

przezZarzqd (datg wplywu). Dokumenty dorgczone po ww.

Miejskiej
0, 94-303

Przewodn icz4cy
isii ds. Nabont


