
Zarz4rJ Ziele ni Miejskiej w N,oelzi
ul" Konstantynowska 8/10, 94-303 tr 6clt,
oglasza rrab6r kandydat6w do placy na wolne stanowislco urzEclnicze

Stanowisho:

Wymiar czasu pracy:

Numer ewidencyj ny naboru:

Umowa 0 pracg:

Data publikacji ogloszenia:

Termin sldadania ofert do:

pod i ns pehto r/i u spel<to r

pelny wymiar czasu pracy

5t2022

czas ohreSlony

28.02.2022 r.

15.03.2022 r.

Do zahresu zadtfi osoby zatrudnionej na tym stanowishu bgclzie naleialo w szczeg6lnoSci:

1) Wykonywanie projel<t6w zagospodarowania zieleni4 terenow poloZonych w pasaclt drogowych,

parlcach i na zielefcacli miejsl<ich,

2) Nadz6r nad rcalizacjqzagospoclarowania teren6w zielerri4 wysol<4 i nisk4,

3) Kontrola zieleric6w w terenie,

4) Kontrola poprawnoSci wylconywania prac ogrodniczych przez Wykonawcg,

5) Udzial w odbiorach gwarancyjnych inwestycjt zwiqzanyclt z zieleni4,

6) Sporz4dzanie dol<umentaeji fotograficznej z przeprowadzonej wizji w terenie,

1) Prowadzenie l<orespondencji z Wykonawcami dot. utrzymania zieleni.

Wymagania formalne/ko nieczne :

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

o pracown ikach sar.norz4dowych,

pelna zdolnoS6 do czynno(ci prawnych oraz l<orzystanie zpelni praw publicznycll,

niekaralnoS6 za urly6lne przestgpstwo ricigane z osl<arzenia pLrblicznego lub umy6lue

przestgpstwo sl<arbowe,

bralc przeciwwsl<azafi do pelnienia firnl<cji zwi4zanyel't z dysponowaniem Srodkarli publicznymi,

wyksztalcenie: wyzsze z zakresu ogrodnictwo, architektura l<rajobrazu, ochrona irodowiska lLrb

pol(rewne,

pralctyl<a zawodowa - w przypadku stanowisha podinspel<tora z wyl<sztalcenienr wy?szynt stti,

pracy nie jest wymagany, w przypadl<Lr stanowiska inspelctora wylnagany jest rninirrr-rm 3-letni

staZ pracy,

prawo jazdy kategorii B.

Wymagania dodatkowe:

- rnile widziane doSwiadczenie min. I rol< rv brart|y zwi4zanej z projel<towaniernlutrzyrlanierr

zieleni,

biegla obsluga program6w do projel<towaniazieleni, np, Arcl-riCAD,

dokladnoS6, rzetelnoS6, odporno(d na stres, unriejgtnoSd analitycznego my6lenia i placy

w zespole.



Ollerta kandydata musi zawierac:

CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odrgcznie,

lcwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj4cej sig o zatrr,rdrrieuie*,

kserokopie dol<ument6w potwierdzaj4cycl-r posiadane wyksztalcenie,

lcsOrolcopie Swiadectw pracy i/lub zaSwiadczenie o zatrudnieniu, zawieruj4ce olcres zatrudnienia,,

w przypadku pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji dzialalnoSci

gospodarczej,

oSwiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego* lub o6wiadczenie o posiadaniu

obywatelstwa paristwa Unii Europejskiej lLrb innego pafstwa, kt6rego obywatelorn przysluguje

prawo do podjgcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej*,

oSwiadczenie o posiadaniu pelnej zdolno$ci do czynnodci prawnych i korzystaniu z pelni praw

publicznych oraz ze nie toczy sig wobec kandydata postgpowanie kartrex,

oSwiadczenie, Le l<andydat nie byl slcazany prawomocnym wyrokiern s4du za umySlne

przestgpstwo Scigane zoskarlenia publicznego lub r-rmy(lr-re przestEpstwo skarbowe*

oSwiadczenie, 2e kandydat nie jest karany kar4 zakant pelnienia funkcji zwi4zanych

z dysponowaniem Srodkarni publicznyrni *

oSwiadczenie o charakterze wykonanej dzia{alnoSci gospodalczej

o$wiadczenie o wyrazeniLr zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w procesie

rekrutacjina wymienione w ogloszeniu o uaborze stanowisl<o.

* Dnrki o,{wiadczefi do pobrania na stronie BIP Zarzqdu Zieleni Miejskiej w N-odzi

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

kandydata otaz z dopisl<iern:

,,Nab6r na stanowisl<o poclinspel<toralinspektora Nr 512022 " nalefi sktada6 osobi6cie lLrb przesytad

rra adres:

Zarz4d Zieleni Miejski

I(onstantynowska 8/10, 94-3

w \-odzi

\,6dL sekretariat03Lrl

w terminie do clnia: 15,03,2022 r" clo goclz. 14:00

Za tlntg clorgczenia uwa2a sig clatg otrzymania dokument6w przez Zarz4d (datg wplywu).

Dol<unrenty dorgczone po ww. terminie sldadania dokument6w nie bgd4 rozpatrywane.

Przewodn
I(omisji ds.

razEay
Naboru

.Tarr Ma


