
Zarz4d Zieleni Miejskiej w N,odzi
ul. Konstantynor{ska 8/10, 94-303 L6dr,,
oglasza nab6r kandydat6w do pracy na wolne stanowisko urzgdnicze

S t a n o w i s k o:

Wymiar czasu pracy:

Numer ewidencyjny naboru:

Umowa o pracA

Data publikacj i ogloszenia:

Termin skladania ofert do:

podinspektor ds. edukacji

pelny

5/2018

czas okreS lony/nieokreSlony

01.02.2018

12.02.2018

Do zakresu zadar[ osoby zatrudnionej na tym stanowisku bgdzie naleLalo w szczeg6lnoSci:
1. Realizowanie zada,h wchodz4cych w zakres wszelkich form dzialalnoSci edukacyjnej

i promocyjnej Ogrodu Botanicznego, we wsp6lpracy z innymi kom6rkami organizacyjnymi Ogrodu, w tym:
przygotouywanie, organizowanie, prowadzenie i koordynov6pnie zajg(, dydaktycznych, szkoleri, praktyk uczniowskich
i studenckich na terenie Ogrodu, wyglaszanie prelekcji na terenie Ogrodu i innych plac6wek oSwiatowych.

2. Wsp6lpraca z wladzami oSwiatowymi, szkolami, plac6wkami naukowymi, zal<tradami pracy
i organizacjami spolecznymi w zakresie dzialalnoSci edukacyjnej Ogrodu Botanicznego.

3, Prezentacja Ogrodu na zewnqtrz i udzielenie szerokiej informacji dolycz4cejjego dzialalnoSci.
4, Wsp6lpraca z kierownikiem Dziafu Kolekcji RoSlin Ozdobnych w zakresie merytoryczrej opieki nad kolekcjami

w ,,Skansenie roSlinnym", w tym m,in.: pomoc przy prowadzeniu ewidencji dokumentacji zwlqzanej z ww. kolekcjami,
prowadzenie prac zwiqzanych z oznaczaniem roSlin i udzielanie informacji w zakresie nazewnictwa botanicznego,
podejmowanie dzialaf maj4cych na celu systematyczne rozszerzanie kolekcji roSlinnych.

5. Organizowanie wystaw i innych imprez okoliczno6ciowych organizowanych przezOgrod Botaniczny.
6. Nadz6r i koordynowanie pozyskiwanych uslug zwiqzanych zpopularyzacj4 Ogrodu Botanicznego i organizacjq wystaw.
7. Opracowywanie i edycja wydawnictw, material6w reklamowych i informacyjnych (m. in, material6w wystawowych,

tablic, poster6w), wykonywanie prac biurowych na terenie Ogrodu.
8. Opracowywanie wniosk6w zwiqzanych z pozyskiwaniem dotacji zewngtrznych (WFOSiGW, NFOSiGW, itp.) i ich

realizacja.
9, Uczestnictwo w pracach nad ochron4 gatunk6w rzadkich i zagrohonych wyginigciem.
10. Wykonywanie dokumentacji fotograficznej z prowadzonych zajg(,, wystaw, imprez okolicznoSciowych, kolekcji

roSlinnych, itp.
1 1. Prowadzenie biblioteki, archiwum bibliograficznego, fotograficznego i filmowego Ogrodu Botanicznego.
12. Sporzqdzanie sprawozdah z dzialalnoSci edukacyjnej i prowadzonej w zakresie opieki nad kolekcjami znajdujqcymi sig

na terenie,,Skansenu roSlinnego",
13. Praca w terenie zwiqzanazutrzymaniem Scie2ek dydaktycznych, kolekcji edukacyjnych i innych kolekcji roSlinnych.
14. Kontrola merytoryczna dokument6w ksiggowych wynikajqcych zzadaf zajmowanego stanowiska.
15. Wykonywanie innych prac zleconych przez bezpoSredniego przelolonego, naczelnika Ogrodu Botanicznego lub

dyrektoraZZM.

Wymagania formalne/konieczne:
- obywatelstwo polskie z zastrzeheniem ar1. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2l listopada 2008 r. o pracownikach

samorz4dowych,
- petna zdolnoSi do czynnoSci prawnych orazkorzystanie zpetnipraw publicznych,
- niekaralnoSd za umySlne przestgpstwo Scigane z oskarheria publicznego lub umy6lne przestgpstwo skarbowe,
- wyksztalcenie: Wy2sze magisterskie : Biologia, Ochrona Srodowiska,
- staL pracy: nie wymagany.

Wymagania dodatkowe:
- Przygotowanie pedagogiczne

Oferta kandydata musi zawiera6:
- CV wrazz listem motywacyjnym podpisane odrgcznie,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj4cej sig o zatrudnienie*,
- kserokopie dokument6w potwierdzaj4cych posiadane rvyksztalcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia

ikwalifikacje,
- kserokopie Swiadectw pracy i/lub za|wiadczenie o zatrudnieniu, zawierajqce 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 pafrstwa Unii

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



oSwiadczenie o posiadaniu pelne.i zdolnoSci do czynnoSci prawnych i korzystaniu z pelni praw publicznych oraz 2e

nie toczy sig wobec kandydata postgpowanie karne*,
o6wiadczenie, ze kandydat nie byl skazany lrawomocnym wyrokiem s4du za umy5lne przestgpstwo Scigane
z os\<arLenia publicznego lub umySlne przestgpstwo skarbowe*
oSwiadczenie, 2e kandydat nie jest karany karq zakazu pehrienia funkcji zwi4zanych z dysponowaniem Srodkami
publicznymi*
oSwiadczenie o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawafich w ofercie pracy dla potrzeb
rekrutacji, zgodnie z ustaw4 z dnia29.08.199'7 o ochronie danych osobowych. Dz.U.22002 r, Nr 101, poz.926
zp62n. zm,*

* Druki odwiadczeri do pobrania na stronie BIP Zarz4du Zieleni Miejskiej w N-odzi

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

,,Nab6r na stanowisko podinspektora ds. edukacji Nr 5/2018.", nalezy skladai osobiScie lub przesylai na adres:

Zarzqd Zieleni Miejskiej w N-odzi
ul. Konstanly nowska 8/10, 94-303 N-6di, sekretariat

t

w terminie do dnia: 12.02.2018 r.

Za datg dorgczenia uwaiLa sig datg otrzymania dokument6w przez Zarz4d (datg wplywu). Dokumenty dorgczone po
ww, terminie skladania dokument6w nie bgd4 rozpatrywale.

Przewodnicz1cy

Ewelina Wr6blewska


