
Zarz4d Zieleni Miejskiej w N.odzi
ul. Konstantynorfska 8/10, 94-303 N,6dt,
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 pracg

Data publikacji ogloszenia :

Termin skladania ofert do:

podinspektor ds. prowadzenia laboratorium in vitro

pelny

6t2018

czas okreSlony/nieokreSlony

01.02.2018

12.02.2018

Do zakresu zadari osoby zatrudnionej na tym stanowisku bgdzie nale2alo w szczeg6lnoSci:
1. Prowadzenie laboratorium kultur in vitro,w tymw szczeg6lnoSci:

a. przygotowywanie laboratorium do pracy sterylnej, przygotowywanie narzgdzi orazpo?ywek,
b. pobieranie i przygotowywanie materialu roSlinnego de rozfirnazania in vitro,
c. przeprowadzanie calego procesu rozmna2ania in vitro,
d, obsluga sprzgt6w laboratoryjnych tj.: autoklawu, suszarki laboratoryjnej, mieszadla magnelyazrego, pH-metru

itd,, w tym nadzor nad ich odpowiednim stanem technicznym,
e. planowanie i dokumentowanie prac laboratorium, w tym przygotowywanie sprawozdaf
f. opracowywanie metod rozmnazania roSlin,
g. obsluga fitotron6w.

2. Prowadzenie banku nasion, w tym w szczeg6lnoSci:

a, prowadzenie ocenyjakoSci nasion,

b. przechowywanie materialu genetycznego w warunkach chlodniczych i kriogenicznych,

c. ocena zywotno6ci materialu roSlinnego po przechowywaniu w warunkach chlodniczych
i kriogenicznych,

d, hodowla in vitro i ex vitro materialu roSlinnego po przechowywaniu kriogenicznym.
3. Przygotowywanie, organizowanie, prowadzenie i koordlmowanie zajg(, dydaktycznych, szkoleri, praktyl<

uczniowskich i studenckich na terenie Ogrodu, wyglaszanie prelekcji na terenie Ogrodu i innych placdwek
oSwiatowych.

4. Prezentacja Ogrodu na zewn1ftz i udzielenie szerokiej informacji dolycz4cejjego dzialalnoSci.
5. Organizowanie wystaw i innych imprez okolicznoSciowych organizowanych przezOgr6d Botaniczny.
6. Nadz6r i koordynowanie pozyskiwanych ttslug zwiqzanych z popularyzacj4 Ogrodu Botanicznego i organizacl4

wystaw.
7. Opracowywanie i edycja wydawnictw, material6w reklamowych i informacyjnych (m. in. material6w wystawowych,

tablic, poster6w), wykonywanie prac biurorvych na terenie Ogrodu.
8. Opracowywanie wniosk6w zwi4zanych z pozyskiwaniem dotacji zewnglrznych (WFOSiGW, NFOSiGW, itp.) i ich

rea\izacja.
9. Uczestnictwo w pracach nad ochron4 gatunk6w rzadkich izagrohonych wyginigciem,
1 0. Wykonywanie dokumentacji fotograficznej.
I 1. Kontrola merytoryczna dokument6w ksiggowych wynikaj4cych z zadan zajmowanego stanowiska.
12. Wykonywanie innych prac zleconych przez bezpoSredniego przeLolonego, naczelnika Ogrodu Botanicznego lub

dyrektoraZZM.

Wymagania formalne/konieczne:
- obywatelstwo polsl<ie z zastrzezeniem art. ll ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach

samorz4dowych.
- petna zdolnoSi do czynnoSci prawnych orazkorzystanie z petni praw publicznych,
- niekaralno5i za umySlne przestgpstwo Scigane z oskarhenia publicznego lub umySlne przestgpstwo skarbowe,
- wyksztalcenie: Wyzsze magisterskie : Biologia, Ochrona Srodowiska
- staL pracy : nie wymagany

Wymagania dodatkowe:
- obsluga sprzgt6w laboratoryjnych tj: autoklawu, suszarki laboratoryjnej ,mieszadLamagnetycznego, pH-metru itp.
- obsluga urzqdzeh zwiqzanych z funkcjonowaniem bank6w nasion.

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

ikwalifikacie.



- kserokopie Swiadectw pracy i/lub za|wiadczenie o zatrudnieniu, zawieraj4ce okres zatmdnienia, w przypadku
pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopiarwpisu do ewidencji dzialalno6ci gospodarczej,

- oSwiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego* lub oSwiadczenie o posiadaniu obywatelstwa pafstwa Unii
Europejskiej lub innego pafistwa, kt6rego obywatelom przysluguje prawo do podjgcia zatrudnienia na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej *,

- oSwiadczenie o posiadaniu pelnej zdolno6ci do czynno6ci prawnych ikorzystaniu zpekri praw publicznych oraz2e
nie toczy sig wobec kandydata postgpowanie karne*,

- oSwiadczenle, 2e kandydat nie byt skazany prawomocnym wyrokiem s1du za umySlne przestgpstwo Scigane
z oskarZenia publicznego lub umySlne przestgpstwo skarbowe*

- oSwiadczenie, 2e kandydat nie jest karany karq zakazu pelnienia funkcji zwiqzanych z dysponowaniem Srodkami
publicznymi*

- oSwiadczenie o wyraheniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb
rekrutacji, zgodnie z:ustawqzdrlia29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. lJ.22002 r. Nr 101, poz.926
zp62n. zm.*

t Druki oSwiadczeri do pobrania na stronie BIP Zarz4du Zieleni Miejskiej w Lodzi

Dokumenty zawarte w zamknigtej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata
oraz z dopiskiem: r
,'Nab6r na stanowisko podinspektora ds. prowadzenia laboratorium in vitro. Nr 5/2018." , naleiry skladai osobiScie lub
przesvlai na adres:

Zarz4d Zieleti Miejskiej w N,odzi
Kons tanty nowska 8/ 10, 94-303 L6dZ sekr etariat

w terminie do dnia: 12.02.2018 r.

Za datg dorgczenia uwaLa sig datg otrzymania dokument6w przezZarzqd (datg wplywu). Dokumenty dorgczone po
ww. terminie skladania dokument6w nie bgd4 rozpatrywane,

ul


