
Zarz4d Zielerli Miejskiej w I-odzi
rrl. Konstantynowska 8/10, 94-303 N,6di,
oglasza nab6r kandydat6w do pracy na wolne stanowisko urzgdnicze

Stanowisho: specjalistaopiehunl<olekcji

Wymiar czasu pracy: pelny

Numer ewidencyjny naboru: 412018

Umowa o pracg czas okre5lony/nieokre5lony

Data publikacji ogloszenia: 01.02.2018

Termin skladania ofert do: 12.02.2018

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

1. BieLEca konserwacja teren6w Ogrodu podlegtych opiekunowi kolekcji roSlinnych.
2. Zal<Iadanie i systematyczne rozszerzanie kolekcji roSlinnych na terenach podlegtych opiekunowi.
3. Planowanie i uzupelnianie nasadzeri,
4. Prowadzenie systematycznej ochrony roSlin przed chorobdini i szkodnikami we wsp6tpracy z dzialem uprawy roSlin,

5. Opracowywanie tabliczek informacyjnych dla poszczeg6lnych gatunk6w roSlin i dbaloSi o ich wlaSciwe utrzymanie.
6. Prowadzenie pelnej dokumentacji materialu roSlinnego i wymiana informacji migdzy ogrodami w kraju i zagranic4.

7. Udzielanie porad w zakresie doboru materialu roSlinnego, uprawy, pielggnacji i ochrony roSlin.
8. Organizacja i obstuga wystaw i innych imprez okolicznoSciowych.
9. Opracowywanie materialdw edukacyjnych i promocyjnych Ogrodu Botanicznego.
10, Prowadzenie zajgt dydaktycznych, w tym oprowadzanie wycieczek.
1 1. Nadz6r i kontrola pracownik6w pracuj4cych na terenach kolekcji podlegtych opiekunowi.
12. Sporzqdzanie sprawozdawczoSci zprac dolycz4cych nadzorowanych kolekcji.
13. Przeslrzeganie instrukcji i zarzqdzeri obowi4zuj4cych w Zarzqdzie Zieleni Miejskiej.
14. I(ontrola merytoryczna dokument6w ksiggowych wynikaj4cych zzadaf zajmowanego stanowiska,
15. Opracowywanie wniosk6w zwiqzanych z pozyskiwaniem dotacji zewngtrznych (WFOS i GW, NFOS i GW, itp.) i ich

realizacja.
16. Wykonywanie innych polecef bezpoSredniego przelohonego, naczelnika Ogrodu b4dZ dyrektoraZZM.

Wymagania formalne/konieczne:
- obywatelstwo polskie z zastrzeheniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r, o pracownikach

samorz4dowych,
- pelna zdolno6i do czynnoSci prawnych orazkorzystanie z pelni praw publicznych,
- niekaralnoSi za umySlne przestgpstwo Scigane z oskarhenia publicznego lub umySlne przestgpstwo skarbowe,
- wyksztalcenie: Wyzsze magisterskie : Biologia, Ochrona Srodowiska
- sta?pracy: 4 lata pracy.

Wymagania dodatkowe:
- ZnajomoS6 obslugi komputera (pakiet Office)
- UmiejgtnoSi obstrugi program6w grafrcznych

Oferta kandydata musi zawierad:
- CV wrazz listem motywacyjnym podpisane odrgcznie,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj4cej sig o zatrudnieniex,
- kserokopie dokument6w potwierdzaj4cych posiadane wyksztalcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia

i kwalifikacje,
- kserokopie Swiadectw pracy i/lub zalwiadczenie o zatrudnieniu, zawieraj4ce okres zatrudnienia, w przypadku

pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji dzialalnoSci gospodarczej,
- oSwiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiegox lub o6wiadczenie o posiadaniu obywatelstwa paristwa Unii

Europejskiej lub innego paflstwa, kt6rego obywatelom przysluguje prawo do podjgcia zatrudnienia na terytorium
Rzeczypospo I itej Polskiej *,

- oSwiadczenie o posiadaniu pelnej zdolnoSci do czynnoSci prawnych i korzystaniu z peLni praw publicznych oraz 2e

nie toczy sig wobec kandydata postgpowanie karne*,
- oSwiadczenie, 2e kandydat nie byl skazany prawomocnym wyrokiem sqdu za umy6lne przestgpstwo Scigane

z oskarhenia publicznego 1ub umySlne przestgpstwo skarbowe*
- oSwiadczenie, 2e kandydat nie jest karany kar4 zakazu petnienia funkcji zwiqzanych z dysponowaniem Srodkami

publicznymi*
- oSwiadczenie o wyra2eniu zgody ta przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb

rekrutacji, zgodnie z ustaw4 z dnia29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz.U.22002 r, Nr 101, poz.926
zo62n. zm.*



* Druki o5wiadczeri do pobrania na stronie BIP Zaruqdu Zieleni Miejskiej w Lodzi

Dokumenty za.v'tarle w zamknigtej kopercie z podanyrn inlieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata
oraz z dopiskiem:
,,Nab6r na stanowisko specjalista opiekun kolekcji Nr 4/2018." , nale\ skladaC osobiScie lub przesylai na adres:

Zarzqd Zieleni Miej skiej w N,odzi
ul. Konstantynowska 8/10, 94-3Q3 N-6dZ sekretariat

w terminie do dnia: 12.02.2018 r.

Za datg dorgczenia uwafla sig datg otrzymania dokument6w przezZarz4d (datg wplywu). Dokumenty dorgczone po ww.
terminie skladania dokument6w nie b9d4 rozpatrywa\e,

Przewodni czqcy


