
Zalqczniknr 2

do zarzqdzenia Nr 57 12018
DyrektoraZZNI
z dnra28 czerwca 2018 r.

Zalaczniknr 3 do Procedury naborr

Zarz4d Zieleni Miejskiej w N.odzi
ul. Konstantynowska 8/1 0, 94-303 N,6dfr,,
oglasza nab6r kandydat6w do pracy na wolne stanowisko urzgdnicze

Stanowisko
Wymiar czasu pracy:

pod ins pekto r
Pelny etat

Numer ewidencyjny naboru: l2l20l8

Umowa o pracg czas okreSlony / czas nieokre5lony

Data publikacji ogloszenia: 11.07.2018

Termin skladania ofert do: 23.07.2018

Do zakresu zadari osoby zatrudnionej na tym stanowisku bgdzie naleZalo w szczeg6lnosci:

1' Gospodarowanie na terenach zieleni miejskiej (park6w i zieleric6w), wchodz4cych w sklad powierzonego rejonu
ogrodniczego.

2. Sporz4dzanie dla powierzonego rejonu projekt6w plan6w rzeczowo-finansowych oraz innych material6w niezbgdnych do
zlecaniai rozliczanrazadaf dotycz4cych bieZ4cego utrzymanra, ze szczeg6lnym uwzglpdnieniem p1ac6w zabaw, pieiggnacji
zieleni, utrzymania infrastruktury.

3. Z$aszanie propozycji zam6wieri publicznych do planu zam6wieri w zakresie biea4cego utrzymania powierzonych teren6w
zieleni" prac remontowych infrastruktury parkowej orazzadan inwestycyjnych.

5. Prowadzenie nadzoru i kontrolowanie jakoSci wykonania rob6t, ustalanie szczeg6lowych warunk6w wykonania i zlecanta
prac w ramach zawattych um6w na terenie powierzonego rejonu ogrodniczego, prowadzenie bieZ4cej ewidencji i analizy
koszt6w wykonanych prac.

6. Sporz4dzanie propozycji umow, szacowanie koszt6w, przygotowanie opisu przedmiotu zam6wienia oraz innych material6w
niezbgdnych do wyboru wykonawc6w w ramach zam6wieri publicznych, dotycz4cych prac realizowanych na powierzonych
terenach zielenl"

7. Opiniowanie mo2liwoSci wydzi'eftawienia, najmu lub u2yczenia fragmentu parku czy zielefica pod k4tem ochrony zieleni i
wyposaZenia.

8. Kontrola i nadzorowanie przestrzegania warunk6w um6w zawieranych przez ZZMw imieniu Miasta tr-6dZ rLa

nieruchomoSciach wymienionych w pkt 7. Obowi4zekdoryczy w szczeg6lnoSci um6w dzierLawy, najmu lub uzyczenia
nieruchomoSci oraz porozumieri lub ustaleri dotyczqcych korzystania z terenu.

9. Prowadzenie nabiel4co wykazu powierzonych Srodk6w trwalych i wyposazenia orazbiea4cychocen ich stanu.

10. Udzial w pracach komisji przetargowych w postgpowaniach o udzielenie zam6wieri publicznych w zakresie utrzymania

teren6w zieleni miejskiej oraz budowy i remont6w infrastruktury parkowej

Wyma gania formalne/konieczne:

- obywatelstwo polskie z zastrzeheniem art. 1l ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorzqdowych,

- pelna zdolnoSi do czynnoSci prawnych orazkorzystanie z pelni praw publicznych,
- niekaralnoSi za umySlne przestgpstwo Scigane z oskar2enia publicznego lub umySlne przesrgpsrwo

skarbowe,
- brak przeciwwskazaf do petnienia funkcji zwi4zanych z dysponowaniem Srodkami publicznymi,
- wyksztalcenie: nauki przyrodnicze (ogrodnictwo, ochrona Srodowiska, biologia, lub pokrewne)
- staZ pracy :nie wymagany

Wymagania dodatkowe:

- dobraznajomoSiustawy zdnia16.04.2004ro ochronieprzyrody(tekstjednolityDz.rJ.z20lBr. poz.742z
p62n. zm.)

- wiedza na temat roSlin i ich pielggnacji

- obsfuga komputera w Srodowisku Windows, obsluga pakietu Microsoft Office

- umiejgtnoSi planowania i sprawnej organizacji pracy, umiejgtnosi pracy w zespole, komunikatywnoSi,
terminowoSi, odpowiedzialno56.

- prawojazdy kat. B

Oferta kandydata musi zawierai:

- CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odrgcznie,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj4cej sig o zatrudnienie*,
- kserokopie dokument6w potwierdzaj4cych posiadane wyksztalcenie,



kserokopie Swiadectw pracy i/lub zalwiadczenie o zafrudnieniu, zawieraj4ce okres zatrudnienia, w
przypadku pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji dzialalnoSci gospodarczej,
o6wiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego* lub oSwiadczenie o posiadaniu obywatelstwa pafrstwa
Unii Europejskiej lub innego pafstwa, kt6rego obywatelom przysluguje prawo do podjgcia zatrudnienia na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej *,

oSwiadczenie o posiadaniu pelnej zdolnoSci do czynnoSci prawnych i korzystaniu zpetni praw publicznych
oraz 2e nie toczy sig wobec kandydata postgpowanie karne*,
oSwiadczenie, 2e kandydat nie byl skazany prawomocnym wyrokiem s4du za umySlne przesrgpstwo
Scigane
z oskarienia publicznego lub umySlne przestgpstwo skarbowe*
o6wiadczenie, 2e kandydal nie jest karany karq zakazu petnienia funkcji zwt4zanych z dysponowaniem
Srodkami publicznymi*
oSwiadczenie o charalcterze wykonanej dzialalnoSci gospodarczej
oSwiadczenie o wyra2eniu zgody naprzetwarzanie danych osobowych zawartyc,h w procesie rekrutacji na
wymienione w ogloszeniu o naborze stanowisko.

* Druki oiwiadczen do pobrania na stronie BIP Zarzqdu Zieleni Miejskiej w tr odzi

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

',Nab6r 
na stanowisko podinspektora Nr 1212018 ", nale?y skladac osobiScie lub przesylad na adres:

Zarzqd Zieleni Mie j skiej w N-odzi
Konstanty nowska 8/ 10, 94-303 N,6dZ sekr etarial

w terminie do dnia: 23.07.2018

Za datg dorgczenia uwafla si9 datg otrzymania dokument6w przezZarz4d (datg wplywu). Dokumenty
dorgczone po ww. terminie skladania dokument6w nie bgd4 rozpahlwane.

Przewodnic z4cy
Komisji ds. Naboru

C{cah
Milena Olczak

ul


