
Zarz4d Zieleni Miejskiej w N.odzi
ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 \,6dt,
oglasza nab6r kandydat6w do pracy na wolne stanowisko urzEdnicze

S t a n o w i s k o:

Wymiar czasu pracy:

Numer ewidencyjny na boru:

Umowa o praca

Data publikacji ogloszenia:

Termin skladania ofert do:

Podinspektor d"s, zieleni

pelny

t0t20t6

czas okre5lony/nieokreSlony

03.08.2016

16.08.2016

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

l.Kontrola stanu zieleni w pasach drogowych dr6g publicznych, wewngtrznych oraz na terenach
niezabudowanych.
2.Prowadzenie kontroli stanu zdrowotnego drzew rosn4cych w pasach drogowych dr6g publicznych,
wewngtrznych aruz na terenach niezabudowanych.
3.Planowanie , zlecanie, nadzorowani e i rozlic,zanie zadan zwiqzanych zbie2qcym utrzymaniem, modemizacj4
istniej4cych, urz4dzaniem nowych teren6w zieleni w pasach dr6g publicznych, wewngtrznych ina terenach
niezabudowanych.
4.Udzral w przygotowaniu dokumentacji przetargowej, tj. opisu przedmiotu zam6wienia za pomoc4 cech
technicznych i jakoSciowych oraz innych czynnoSci zwiqzanychzprzygotowaniem postgpowania o udzielenie
zam6wienia w zakresie utrzymania zieleni dr6g publicznych, wewngtrznych i na terenach niezabudowanych.
5.Udzial w pracach komisji przetargowej w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia w zakresie utrzymywania
zieleni dr6g publicznych, wewngtrznych i na terenach niezabudowanych prowadzonych na wniosek Dzia\u.

Wyma ga nia formalne/konieczne:

- obywatelstwo polskie z zastrzeheniem aft" ll ust.2 i 3 ustawy z dnia 2l listopada 2008 r. o pracownikach
samorz4dowych,

- pelna zdolno6i do czynnoSci prawnych oraz korzystanie zpelni praw publicznych,
- niekaralnoSi za umySlne przestgpstwo Scigane z oskarhenia publicznego lub umy6lne przestgpstwo skarbowe,
- brak przeciwwskazart do pelnienia funkcji zwiqzanychz dysponowaniem Srodkami publicznyni,
- wyksztalcenie: Srednie lub wy2sze : kierunek ochrona Srodowiska lub architektura krajobrazu.
- praktyka zawodowa : minimum 2 lata pracy dla os6b posiadaj4cych Srednie wyksztalcenie, dla os6b z wyzszym

wyksztalceniem sta2 pracy nie jest wymagany.
- prawojazdy kat. B

Wymagania dodatkowe:
- dobra znajomoSi ustaw: ustawy z dnia2l marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.lJ. 22016 poz.903). ustawy

z dnia | 6 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. lJ. z 201 6 poz. 422),

- znajomoi(, zasad projektowania nasadzef na zrolnicowanych terena ch oraz wiedza na temat ro5lin i ich pielggnacji,
- umiejgtnoictozpoznawania drzew i krzew6w w stanie bezlistnym,

- urniejgtnoSi planowania i sprawnej organizacji pracy, umiejgtnoSi pracy w zespole, komunikatywnoSi,
odpowiedzialnoSi, dokladnoSi, terminowoSC.

Oferta l<andydata musi zawierai:

- CV wrazz listem motywacyjnym podpisane odrgcznie,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj4cej sig o zatrudnienie*,
- kserokopie dokument6w potwierdzaj4cych posiadane wyksztalcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia

ikwalifikacje
- kserokopie Swiadectw pracy i/lub zalwiadczenie o zatrudnieniu, zawierajqce okres zatrudnienia, w przypadku

pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji dzialalnoSci gospodarczej ,- oSwiadr:zenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego* lub oSwiadczenie o posiidaniu obywatelstwa paristwa U'ii
Europejskiej lub innego pafstwa, kt6rego obywatelom przysluguje p.u*o do podjgcia zatrudnienia na terytoriulr
Rzeczypospolitej Polskiej *,

- oSwiadczenie o posiadaniu pelnej zdolnoSci do czynnoSci prawnych i korzystaniu zpelnipraw publicznychoraz2e
nie toczy sig wobec kandydata postgpowanie karnex,



* Druki oswiadczefl do pobrania na stronie BIP zarz4duZieleni Miejskiej w Lodzi

Dokumenty zawarte w zamknigtej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnvm kandvdata
oraz z dopiskiem:
,,Nab6r na stanowisko podinspektora d.s. zieleni Nr 10/2016." , naleiry skladai osobiScie lub przesyla6 na adres:

Zarzqd Zieleni Mie j skie j w N,odzi
ul, Konstantynowska 8/10, 94-303 L6dZ sekretariat

w terminie do dnia: 16.08.2016 roku

Za datg dorgczenia uwaia sig datg otrzymania dokument6w przezZarz4d (datg wplywu). Dokumenty dorgczone po ww,
terminie skladania dokument6w nie bgd4 rozpatrywane.

Przewodni cz4cy

oSwiadczenie, 2e kandydat nie byl skazany prawomocnym wyrokiem s4du za umySlne przestgpstwo Scigane
z oskar Zenia pub liczn e go lub umyS lne przestgpstwo skarbowe *
oSwiadczenie, 2e kandydat nie jest karany kar4 zakazu pelnienia funkcji zwi4zanych z dysponowaniem Srodkami
publicznymi*
oSwiadczenie o wyrazeniu zgody na ptzetwarzanie danych osobowych zawattych w ofercie pracy dla potrzeb
rekrutacji, zgodnie z ustaw4 z dnia29.08.1997 o ochronie danych osobowych. iz.U.22002 r. Nr l0l, piz.926
zp6in. zm.*


