
Zarz4d Zieleni Miejskiej w LoeJzi
ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 \,6dr,,
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:

Umowa o pracg

Data publil<acj i ogloszenia:

Termin skladania ofert do:

Podinspektor d"s. zieleni

pelny

4t2017

czas okreSlony/nieokreSlony

12.10.2011

23.10.2017

Do zaf<resu zadafi osoby zatrudnionej na tym stanowisku bgdzie naleilalo w szczeg6lnoSci:

1.I(ontrola stanu zieleni w pasach drogowych dr6g publicznych, wewngtrznych oraz na terenach
niezabudowanych"
2,Prowadzenie kontroli stanu zdrowotnego drzew rosn4cych w pasach drogowych dr6g publicznych,
wewngtrznych oraz na terenach niezabudowanych.
3.Planowanie, zlecanie, nadzorowanie irozliczanie zadafl zwiqzanych zbiea1cym utrzymaniem, modernizacj4

istniej4cych, urz4dzaniem nowych teren6w zieleni w pasach dr6g publicznych, wewngtrznych i na terenach
niezabudowanych.
4.Udzial w przygotowaniu dokurnentacjiprzetargowej, tj. opisu przedmiotu zam6wienia za pomoc4 cech
technicznych i jakoSciowych oraz innych czynno6ci zwiqzanych z przygotowaniem postgpowania o udzielenie
zam6wienia w zakresie utrzymania zieleni dr6g publicznych, wewngtrznych i na terenach niezabudowanych.
5.Udzial w pracach komisji przetargowej w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia w zakresie utrzymywania
zieleni dr6g publicznych, wewngtrztych i na terenach niezabudowanych prowadzonychna wniosek Dzialu.

Wyma gania fo rm alne/konieczne:

- obywatelstwo polskie z zastrzeleniem art. 11 ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorz4dowych,

- petna zdolno6i do czynnoSci prawnych orazkorzystanie z pelni praw publicznych,
- niekaralnoSd za umySlne przestgpstwo Scigane z oskarircnia publicznego lub umySlne przestgpstwo skarbowe,
- brak przeciwwskazan do pelnienia funkcji zwiqzanych z dysponowaniem Srodkami publicznymi,
- wyksztalcenie: wyZsze : kierunek ochrona Srodowiska, biologia lub pokrewne.
- praktyka zawodowa : staL pracy nie jest wymagany"
- prawojazdykat. B

Wymagania dodatl<owe:
- dobra znajomoSi ustaw: ustawy z dnia27 marca 1985 r, o drogach publicznych (Dz. IJ. 22016 poz. 903), ustawy

z dnia 1 6 kwietnia 2004 r, o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 poz. 422),

- znajomo6i zasad projektowania nasadze(tna zr62nicowanych terenach oraz wiedza natemat roSlin i ich pielggnacji,

- urriejgtno!;( rozpoznawania drzew i krzew6w w stanie bezlistnym,

- urniejgtnoSi planowania i sprawnej organizacji praay, umiejgtnoSi praay w zespole, komunikafywnoSi,
odpowiedzialnoSi, dokladnoS6, terminowoSi.

Oferta kandydata musi zawierad:

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

i kwalifikacje,
- kserokopie Swiadectw pracy i/lub zalwiadczenie o zatrudnieniu, zawieraj4ce okres zatrudnienia, w przypadku

pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji dzialalnoSci gospodarczej,
- oSwiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego* lub oSwiadczenie o posiadaniu obywatelstwa paristwa Unii

Europejskiej lub innego paristwa, kt6r'ego obywatelom przysluguje prawo do podjgcia zatrudnienia na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej *,

- oSwiadczenie o posiadaniu pelnej zdolnoSci do czynnoSci prawnych i korzystaniu z pelni praw publicznych oraz Le

nietoczy sig wobec kandydata postgpowanie karne*,
- oSwiadczenie, 2e kandydat nie byl skazany prawomocnym wyrokiem s4du za umySlne przestgpstwo Scigane

z oskarZenia publicznego lub umy6lne przestgpstwo skarbowe*



oSwiadczenie, 2e kandydat nie jest
publicznymi*
oSwiadczenie o wyruaeniu zgody
rekrutacji, zgodnie z ustaw4 z dnia
zp62n, zm.*

karany kar4 zakazu pelnienia funkcji zwiqzanych z dysponowaniem Srodkami

na przetwarzanie danych osobowych zawarfich w ofercie pracy dla potrzeb
29,08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz.U. 22002 r. Nr 101, poz.926

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

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

,,Nab6r na stanowisko podinspektora d.s. zieleni 41 2017 .", nalezy sktadai osobiScie lub przesylad na adres:

Zarz4d Zieleni Miej skie j w tr-odzi
ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 N-6dZ sekretariat

w terminie do dnia: 23.10.2017 roku

Za datg dorgczenia uwaLa sig datg otrzymania dokument6w
terrninie skladania dokument6w nie bgd4 rozpatryware.

przezZarz4d (datg wplywu). Dokumenty dorgczone po ww.


