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Stanowisko:

Wymiar czasu pracy:

Numer ewidencyj ny naboru :

Umowa o pracg :

Data publikacj i ogloszenia:

Termin sldadania ofert do:

pod inspektor

pelny wymiar czasu pracy

2A/202r

czas okreSlo ny I czas nieokreslony

22.10,2021r"

03.12.2021r.

Do zakresu zadafi osoby zatrudnionej na tym stanowisku bgdzie naleLalow szczeg6lnosci:

1) Kontrola zieleric6w w terenie,

2) Kontrola poprawno$ci wykonywania prac ogrodniczych przezwykonawca,
3) udzial w odbiorach gwarancyjnych inwesty cji zwi'zanych z zieleniq,
4) sporz4dzanie dokumentacji fotografi cznej zprzeprowad zonej wizjiw terenie,
5) Prowadzenie korespond encji zWykonawcami dot. utr4rmania zieleni,
6) Nadz6r nad realizaci4 zagospodarowania teren6w zieleniqwysok4 i nisk4,
7) wykonywanie projekt6w zagospodarowania zieleni4teren6w polozonych w pasach drogorvych,

parkach i na zielehcach mieiskich,

Wymagania formalne/konieczne :

- obywatelstwo polskie z zastrze?eniem aft. ll ust.2 i
o pracownikach samorz4dowych,

3 ustawy z dnia 2l listopada 200g r.

- pelna zdolno$i do czynno.ci prawnych orazkorzystanie zpelni praw publicznych,
- niekaralnosd za umyslne przestgpstwo $cigane z oskarizenia publicznego lub

przestgpstwo skarbowe.

- brak przeciwwskazan do pernienia funkcji zwi,zanychz dysponowaniem
- wyksztalcenie: w'sze z zakresu ogrodnictwo, architektura krajobrazu,

pokrewne,

- prawo jazdy kategorii B,

umySlne

Srodkami publicznymi,

ochrona Srodowiska lub

Wymagania dodatkowe:

- mile widziane doswiadczenie min. I rok w administracji publicznej lub nvi4zanej z zieleni4,- bieg)a obsluga program6w MS EXCEL, MS woRD, umiejgtnosd poruszania sig w srodowisku
MS Windows,

- dokladnosi' rzetelno$i, odpornodi na stres, umiejgtnodi analitycznego myslenia i pracy
w zespole.



Oferta kandydata musi zawierac:

- CV wrazzlistem motywacyjnym podpisane odrgcznie,

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj4cej sig o zatrudnienie*,

- kserokopie dokument6w potwierdzaj4cychposiadane wyksztalcenie,

- kserokopie Swiadectw pracy i/lub zaSwiadczenie o zatrudnienit, zawieraj4ce okres zatrudnienia,

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

gospodarczej,

- o6wiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego* lub o6wiadczenie o posiadaniu

obl"watelsfwa pafstwa Unii Europejskiej lub innego palistwa, kt6rego obyrvatelom przysluguje

prawo do podjEcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej*,

- o6wiadczenie o posiadaniu pelnej zdolno6ci do czynnoSci prawnych i korzystaniu z pelni praw

publicznych oraz 2e nie toczy sig wobec kandydata postQpowanie karne*,

- oSwiadczenie, 2e kandydat nie byl skazany prawomocnym wyrokiem s1du za umy5lne

przesrQpsrwo Scigane z oskarleniapublicznego lub umySlne przestgpstwo skarbowe*

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

z dysponowaniem Srodkami publicznymi*

- oswiadczenie o charakterze wykonanej dzialalnosci gospodarczej

- ogwiadczenie o wyraZeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawafich w procesie

rekrutacji na wymienione w ogloszeniu o naborze stanowisko'

* Druki oiwiadczeri do pobrania na stronie BIP Zarzqdu Zieleni Miejskiej w N-odzi

Dokumenty zawarle w zamknigtej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym

kandydata oraz z dopiskiem:

,,Nab6r na stanowisko podinspektora Nr 20/2021 " naleLy sklada6 osobi6cie lub przesyla6 na adres:

Zarz4d Zieleni Miej skiej w Lodzi

u1. Konstantynowska 8/10, 94-303 I-6dL sekretariat

w terminie do dnia: 03.12.2021r. do godz. 14:00

Za datg dorgczenia awaiza sig datg otrrymania dokument6w przez Zarz4d (datq wplywu).

Dokumenty dorgczone po ww. terminie skladania dokument6w nie bgd4 rozpatrywane.

Przewodn iczycy
Ko ds. Naboru

$liriski


