
Zarzqd Zieleni Miejskiej w LacIzi
ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 L6di',
oglasza rrab6r l<andydat6w do pracy ua wolne stanowisko nrzqdnicze

S t a n o u'i s k o:

Wym iar czasu pracy:

Numer eu idencl'jny naboru:

Umou,a o pracg

Data publiiiacji ogloszenia :

Termin skladania ofert do:

Podinspehtor

pelny

712022

czas ol<reSlo ny/n ieo kre5lony

r4.03.2022

25.03.2022 do godz.l 0:00

Do zal<rcsu zadari osoby zatrudnionej na tym stanovvisku bgdzie nale2alo w szczeg6lnoSci:

I Bie2qca obsluga kan0elalii cmentafza polega.jqcr na prz_v.jnrorvaniu i ervidenc.jonorvaniu pogrzeb6r,i'. przyirnorvanir-r oplat

cnrentanrl ch. rr,niosl<6ra, i sl<alg dysponent6w grob6\\,,

2.Obsluga pfograntu kor-nputerowego w zal<resie ervidenc.ji grob6rv i os6b pochowanych,

3.Obsluga kasy zgodnie z obowi4zuiqcynri przepisanri,

J.Przestrzeganie przepis6w o96lnych i prawa lokalnego dotycz4cych funkcjonowania cmentarzy komunalnych,

5 Pros'adzenie kasy wg obowi4zu.jqcych przepis6rv o"azprzestzeganie dyscypliny finansowe.j,

6.Sporz4dzan ie rniesigcznego zestawienia poch6rvk6rv,

T.Uczestnictrvo w pracach rna.i4cych na celu opracowanie wstgpnej listy grob6w nie oplaconych,

8 Prorvadzenie ksi4g cmer.rtarnych tradycy.jnych i elektronicznych,

9.Planos,anie i sprawowanie nadzolu nad caloliciq rvyl<onywanych uslLrg pogrzebowych

i klrnierriarskich.

l0.Przygotorv;,rvanie rratelialou, cjo wniosk6u, o u,ycirrl<g i pielggnac.ig zieleni cntentarne.j.

I LPlzestrzeganie plzepis6w ogolnych i prawa nrie.jscor,r,ego dotyczqcych funkc.jonorvania cmentarz), kornunalnych.

l2.W1,k6py,1vn,rie innych poleceri plzelo2onych r.v lamaclr za.inrorvanego stano\viska

W),rr agan ia lblnta I ne/kon ieczne:

- ob1,1t'ur.,ttu'opolsl<iezzasfzezenietrart. llLrst2i3ustaw)/zdnia2llistopada2008r.opracownil<aclrsarlolzqdow),cl.r.
- pelna zdolnoSi do czynnoSci prawnych oraz kolzystauie z pelni praw pubJicznych,
- niekat'alnoSi za ur-nySlne przestgpstwo Scigane z osl<ar2enia publicznego Iub umySlne przestgpstwo skarbowe,
- brak pt'zeciwwskazari do pelnienia funkc.ji zwi4zanych z dysponowauiem drodkarri pLLblicznynri,
- rrvksztalcenie:wyisze mlgistelskie
- prakti'ka zar'vodowa:sta2 pracy 5 latw tym rninimum I lok w administlacjipublicznej.

\\ r nrlgania dodntl<owe:

- :.rsiadanie rviedzy z zalttesu ustil\\,: usta\\,)/ o crnentarz-ach i chori,aniu zrrarll,clt. podstarvorv;,sh akt6u,rvykonar,r'czych

irr \\\\ llslil\\_\. usta\\')'o och|orrte dan),clr osobor!),ch, usta\\'\'o ochronie przyrody,. Lrrnie.igtno(i stosor.vania i ltorzy,512n11

z : :z::isorr pfa\r a po\\'szech n i c obon,iqzu jqcego.

Oferrr krndr drtr musi za*'ierli:

- :: .' ;s:.r::ritsz osobos-r cila osobr ubiega.i4ce.j sig o zatlLrdnienie*.
- r.iiioitrlie iokumenro$ pors ier-i.lza-jac\,ch posiaclane s,y,kszralcenie.
- i:.':okopic (rriadecLu pracr ilub zairriadczenie o zatrLrdnienrr-r, zawielaj.lce ol<r'es zatnrdnienia. rv przypadku pozosta\\ilnla \\

stosunku pracy i/lub kserokopia rr pisu do ervidenc.j i dzialalnoSci gospodarcze.j.
- osrriadczenie o posiadaniu ob1'satelstria polskiego* lub oSwiaciczenie o posiadaniu obywatelstwa paristrva Unii Europejskiej lub

innego paristrva. kt6rego obvrvatelom przl'sluguje plarvo do pod.igcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolite.i Polskie jx.

It



oSrviadczenie o posiadaniu pelnej zdolnoSci do czynnoSci prawnych i korzystaniu z pelni praw publicznych onz ze nie toczy sig

rvobec kandydata postQpowanie kame*,
oSwiadczerrie, in kandydat nie byl skazany prawomocnym wyrokiem s4du za umySlne przestQpstwo Sctgane

z oskarZen ia publ icznego lub umySl n e p rzestQps two skarbowe *

ci*iadczenie. Zr kandydat nie jes karany karq zakazu pelnienia funkc.ii zwi4zanych z dysponowanietn Srodkanri publicz-nvmi*

o:iuiadczen ie o charakterze sy konanej d z i al al noSc i go s po d arcze.i

ciu-iadczenie o rvl,raZeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w plocesie rekrutac.ii tta u'vtrtietliotlc u

ogbszeniu o naborze stanorvisko.

t Druki oSrvidczei do pobrania na stronie BIP Zav4du Zieleni Mielskie.i w Lodzi

Dokumenty zawarte rv zamknigtej kopercie z podanynr imieniem, nazwiskietn i adlesem zwrotnym kandydata oraz z dopisl<ierr:

-Nrbrir na stanowisko podinspektora 112022.", nale2y sl<ladad osobi$cie lub przesylai na adres:

Zarzqd Zieleni Mie.isl<ie.i w Lodzi
ul. I(orrstantynowska 8/10, 94-303 L6di sekletariat

w terminie do dnia: 25.03.2022 roku do eodz.l0:00

Za datg dorgczenia uwflZa sig datg otrzymnnia dokument6w przezZarz4d (datg wplywu). Dokumenty dorgczotte po ww, tet'minte

skladania dokunrent6w nie bgd4 rozpatfywane.

iczqcy
N ab o rr,r


