
Zalqczniknr 2

do zarz1dzenia Nr 57120 I 8

DyrektoraZZM
zdnia2S czerwca 2018 r

Zarz4d Zieleni Mie j skie j w Lodzi
ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 L6di,,
oglasza nab6r kandydat6w do pracy na wolne stanowisko urzgdnicze

Stanowisko: Radca Prawnv

Wymiar czasu pracy: l/2 etatu

Numer ewidencyjny naboru: l3l202l

Umowa o pracA czas okreSlony/czas nieokre6lony

Data pubf ikacji ogloszenia: 19.07.2021 r.

Termin skladania ofert do: 02.08.2021 r"

Do zakresu zadari osoby zatrudnionej na tym stanowisku bgdzie naleflalo w szczeg6lnoSci:

1) przygotowanie we wsp6lpracy z pracownikami merytorycznymi oraz wla3ciwymi kom6rkami
organizacyjnymi ZZM projekt6w um6w oraz dokumentacji zwiqzanej z przeprowadzeniem
postgpowania o udzielenie zam6wief publicznych, inwestycji, spraw pracowniczych oraz um6w;

2) udzielanie porad prawnych, konsultacji prawnych oraz wydawanie opinii prawnych dotycz4cych
zagadnien formalno-prawnych zwrqzany ch z realizacjq um6w;

3) udzielanie porad prawnych, konsultacji prawnych oraz wydawanie opinii prawnych dotycz4cych
zagadnieh formalno-prawnych zwiqzanych z zallJdnieniem i wynagrodzeniem pracownik6w ZZM;

4) Swiadczenie obslugi prawnej w szczeg6lnoSci polegaj4cej na udzieleniu porad i konsultacji prawnych,
sporz4dzaniu opinii prawnych, opracowanie projekt6w akt6w prawnych;

5) wykonywanie zastgpstwa procesowego i procesowego w postgpowaniach, w kt6rych ZZM jest stron4;

6) wsp6lpraca z innymi kom6rkami organizacyjnymt ZZM w zakresie prowadzonych spraw oraz innynri
jednostkami UMt- i innymi instytucjami w zakresie zadaf powierzonych do realizacji;

1) prowadzenie szkoleri z zakresu prawa dla pracownik6w kom6rek organizacyjnych ZZM;

8) udzial w spotkaniach, naradach i posiedzeniach w celu czuwania nad ich zgodnoSci4 z przepisami
prawa oraz w celu udzielania nabie2qco porad prawnych;

9) informowanie pracownik6w kom6rek ZZM o zmieniajqcych przepisach prawa i tendencjach w
orzecznictwie sad6w:

Wymagania formalne/konieczne:

1) obywatelstwo polskie z zaslrzeheniem art. 11 ust.2 i 3 ustawy z dnia 2l listopada 2008 r.

o pracownikach samorz4dowych;

2) petna zdolnoSi do czynnoSci prawnych orazkorzystanie z pelni praw publicznych;

3) niekaralnoSi za umySlne przestgpstwo Scigane z oskarzenia publicznego lub umy6lne przestgpstwo

skarbowe;

4) nieposzlakowana opinia;

5) znajomo6ci jgzyka polskiego;

6) wyksztalcenie wyZsze prawnicze;

1) wpis na listg radc6w prawnych;

8) azynne prawo wykonywania zawodu radcy prawnego;

9) minimum 2 letnie doSwiadczenie zawodowe;

Wymagania dodatkowe;



1) znajomo$i zasad funkcjonowania samorz4du i procedul administracyjnych oraz stosowanej w legislacji

techniki prawotw6rczej ;

Oferta kandYdata musi zawierai:

- CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odrqcznie;

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj4cej sig o zatrudnienie+;

- kserokopie dokument6w potwierdzajEcych posiadane wyksztalcenie;

- kserokopie swiadectw pracy i/lub zaswiadczenie o zaffudnieniu, zawieraj4ce okres zatrudnienia'

w przypadku pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidenc.ii dzialalnoSci

gospodarczej;

- oSwiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego* [ub oSwiadczenie o posiadaniu obywatelstwa

paflstwa Unii Europejskiej lub innego paflstwa, kt6rego obywatelom przysluguje prawo do podjgcia

zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej*;

- oSwiadczenie o posiadaniu pelnej zdolnoSci do czynnoSci prawnych i korzystaniu z petni praw

publicznychorazzenietoczysigwobeckandydatapostqpowaniekarne*;

- oSwiadczenie, Le kandydat nie byl skazany prawomocnym wyrokiem s4du za umyslne przestQpstwo

Scigane z oskar zenia pub licznego lu b umySln e przestgpstwo skarbowe * 
;

- oswiadcz enie,Zekandydat nie jest karany karl zakazu pelnienia funkcji zwiEzanych z dysponowaniem

Srodkami PublicznYmi* ;

- oSwiadczenie o charakterze wykonanej dzialalnoSci gospodarczej;

- oswiadczenie o wyrazeniu zgody naprzetwarzanie danych osobowych zawat.ych w procesie rekrutacji

na wymienione w ogloszeniu o naborze stanowisko'

* Druki o,iwiadczeit do pobrania na stronie BIP Zarzqdu Zieleni Miejskiej w N'odzr

z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz

Radcy Prawnego Nr 13/2021" nalezy skladac osobiscie lub przesytac na
Dokumenty w zamknigtej koPercie

dopiskiem "Nab6r na stanowisko

adres:

Zarz4d Zieleni Miejskiej w Lodzi
ul. Konstantynowska 8110, 94 303 l'6dt

sekretariat

w terminie do dnia: 02.08'2021 r.

Zadatg dorgczenia uwaLa sig datg otrzymania dokument6w przez Zarz4d (datg wplywu)' Dokumenty

doreczone po ww. terminie skladania dokument6w nie b9d4 tozpalrywane'


