
Zarz4d Zieleni Miejskiej w N,odzi
ul. Konstantynowsl<a 8/10, 94-303 L6dt'
oglasza nab6r'kandydat6w do pracy na wolne stanowisko urzgdnicze

S t a n o w i s k o:

Wymiar czasu pracy:

Numer ewidencyj ny na boru :

Umowa o pracA

Data publikacji ogloszenia:

Termin skladania ofert do:

Podinspel<tor

pelny

6t2022

czas ohreSlony/n ieol<reSlony

28.02.2022

11.03.2022 do godz.l0: 00

Do zakresu zadari osoby zatrudnionej na tym stanowishu bgdzie naleZalo w szczeg6lnoSci:

l.Biez4ca obsluga kancelarii crnentarza polegai4ca na przyjmowaniu i ewidencjonowaniu pogrzeb6w, przyjmowaniu oplat

cmentarnych, wniosk6w i sl<arg dysponent6w grob6w,

2.Obsluga programu komputerowego w zakresie ewidencji grob6w i os6b pochowanych,

3.Obsluga kasy zgodnie z obowiqzuj4cymi przepisami,

4.Przestrzeganie przepis6w og6lnych i prawa lokalnego dotycz4cych funl<cjonowania cmentarzy komunalnych,

5.Prowadzenie kasy wg obowiEzuj4cych przepis6w orazprzestrzeganie dyscypliny finansowej,

6.sporz4clzanie miesigcznego zestawienia poch6wk6w,

T.Uczestnictwo w pracacl.r mai4cycl.r na celu opracowanie wstgpnej listy grob6w nie oplaconych,

8.Plowadzenie ksi4g cmentarnych tradycyjnych i elektronicznych,

9.Planowanie i sprawowanie nadzoru nad caloSci4 wykonywanych uslug pogrzebowych i kamieniarskich,

l0.Przygotowywanie material6w do wniosk6w o wycinkg i pielggnacjg zieleni cmentarnej,

ll.Przestrzeganie przepis6w og6lnych i prawa miejscowego dotycz4cych funkcjonowaniacmentarzy komunalnych,

l2.Wykonywanie innych poleceri przelo2onych w ramach zajmowanego stanowiska.

Wymagan i a forrnal nellcon ieczne:

- obywatelstwo polskie z zaslrzeLeniem ar1. 11 ust,2 i 3 ustawy z dnia2l listopada 2008 r. o pracownikach samorz4dowych,
- pelna zdolnoii do czynnoSci prawnych oraz korzystanie zpelni praw publicznych,
- niekaralnoSi za urny6lne przestQpstwo Scigane z oskar2enia publicznego lub umySlne przestgpstwo skarbowe,
- brak przeciwwskazafi do pelnienia funkcji zwi4zanych z dysponowaniem Srodkami publicznymi,
- wyksztalcenie i praktyka zawodowa : w przypadku stanowisl<a podinspektora z wyksztalceniem Srednim wymagany jest minimum

3-letni sta2 pracy, w przypadku stanowiska podinspektora z wyksztalceniem wyzszym staz pracy nie jest wymagany

Wymagania dodatkowe:

- posiadanie wiedzy z zakresu ustaw: ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarlych, podstawowych akt6w wykonawczych

do ww. ustawy, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie przyrody" umiejgtnoSi stosowania i korzystania

z przepis6w prawa powszechnie obowi4zuj 4cego.

Oferta kandydata musi zawieraf;

- CV wraz z [istem motywacyjnym podpisane odrgcznie,
- kwestionaliusz osobowy dla osoby ubiegaj4cej siE o zatrudnienie*,
- kserokopie dokun.rent6w potwierdzaj 4cych posiadane wyksztalcenie,
- kserokopie Swiadectw pracy i/lub zaiwiadczenie o zatrudnieniu, zawieraj4ce okres zatrudnienia, w przypadku pozostawarria w

stosunl<u ptacy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji dzialalnoSci gospodarczej,
- oSwiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego* lub oSwiadczenie o posiadaniu obywatelstwa pahstwa Unii Europejskiej lub

innego paristwa, kt6rego obywatelom przysluguje prawo do podjgcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolite,.j Polskiej*"
- oSwiadczenie o posiadaniu pelnej zdolnoSci do czynnoSci prawnych i korzystaniu z pelni praw publicznych oraz ze nie toczy sig

wobec kandydata postQpowanie karne*,



- oSwiadczenie, 2e kandydat nie byt skazany prawomocnym wyrokiem s4du za umySlne przestgpstwo Scigane

z oskarZenia publicznego lub umySlne przestQpstwo skarbowe*
oSwiadezenie, 2e kandydat nieiest lcarany kar4 zakazu petnienia funkcji zwi4zanych z dysponowanienr Srodkami publicznymi*
oSwiadczenie o charakterze wyl<onanej dzialalnoSci gospodarczej

oSwiadczenie o *yrazeniu zgody na przelwarzanie danych osobowych zawartych w pt'ocesie rekrutacji na wymienione w
osloszeniu o naborze stanowisko.

* Druki oSwiadczef do pobrania na stronie BIP Zarz4du Zieleni Miejskiej w tr-odzi

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

,,Nabr6r na stanowisho inspektora 6DA22."" naleZy skladai osobiicie lub przesylai na adres:

Zarz4d Zieleni
ul. I(onstantynowska 8/1

w tr odzi
L6dZ sekretariat

M i ei s k i e j
0, 94-303

w terminie do dnia: 11,03,2022 roku do eodz.10:00

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

Prz


