
Zarz4d Zieleni Miejskiej w Lodzi
ul. Konstantynowska 8i 10, g4-303 N,6dt.
oglasza nab6r kandydat6w do pracy na wolne stanowisko trzgdnjcze

S t a n o w i s k o:

Wymiar czasu pracy:

Numer ewidencyjny na boru:

Umowa o pracA

Data publikacj i ogloszenia :

Termin skladania ofert do:

specjallsta opiekun kolekcji

pelny

7t2018

czas okreSlony/nieokreSlony

06.02.2018

19.02.2018
Do zakresu zadari osoby zatrud4ionej na tym stanowisku bgdzie naleLalow szczeg6lno5cil

1' Bie2qca konserwacja terendw Ogrodu podleglych opiekunowi kolekcji roSlinnych.2. Zakladanie i systematyczne rozszerzanie kolekcji roSlinnych na terenach podlegfych opiekunowi.3. Planowanie i uzupelnianie nasadzef.
4. zed chorobami i szkodnikami we rawy roSlin.
5, nncznzacXl-r,^l

6. 
poszczeg6lnych gatunk6w roSlin uhzymanie.

7. 
Slinnego i wl,miana informacji m zagranicE.
roSlimego, uprawy, pielggnacji i ochrony roSlin.8. organizacja i obsluga wystaw i innych imprezokolicznoscio*y"h.

9. Opracowywanie matelial6w edukacyjnych i promocvjnych Ogrodu Botanicznego.
1 0. Prowadzenie zajg( dydaktycznych, w tym oprowadzanie wycieczek.
1 I. Nadz6r i kontrola pracownikdw pracuj4cl,ch na terenach kolekcji podlegtych opiekunowi.
12"

i;
15. stanowiska.

realizacja. s i cw' NFos i GW' itp') i ich

16. Wykonywanie innych poJeceri bezpo5rednie go przelolonego, naczelnika Ogrodu bqd| dyrektora ZZM.

Wymagania forma Ine/konieczne:
- obywatelstwo polskie z zastrzeaeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2l listopada 200g r. o pracownikach

samorz4dowych,
- petna zdolnoSi do czynnoSci prawnych orazkorzystanie z pelni praw publicznych,
- niekaralnoSi za umySlne przestgpstwo.6cigane z oskarzeniapublicznego lub umySine przestgpstwo skarbowe,- wyksiztalcenie: Wyzsze magisterskie : Biologia, Ochrona Srodowiska, Ogrodniciwo lub pokrewne

Wymagania dodatkowe:
- ZnajomoSi obslugi komputera (pakiet Office)
- UmiejgtnoSi obslugi program6rv graficznych

Oferta kandydata musf zawierai:
- 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 e okres zatrudnienia, w przypadku

pozostawani
- oswiadczeni gosPodarczei'

Europejskiej fffj1t"":ffint'.t# #','"t#"J#
Rzeczypospolitej Polskiej *,

- oSwiadczenie o posiadaniu pelnej zdolnoSci do czynno6ci prawnych i korzystaniu z petni praw publicz nych oraz ze
nie toczy sig wobec lcandydata postgpowanie karne*,

- oSwiadczenie, 2e kandydat nie byl skazany prawomocnym wyrokiem s1du za umySlne przestgpstwo Scigane
z oskarZenia publicznego lub umySlne przestgpstwo skarbowe*

- oswiadczenie,2e kandydat nie jest karany karq zakazt pelnienia funkcji zwiqzanych z dysponowaniem Srodkami
publicznymi*

- oSwiadczenie o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawafich w ofercie pracy dla potrzeb
rekrutacji, zgodnie z ustaw4 z dtia 29.08.1997 o ochronie danych osoborych. Oz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926
zp6Ln. zm.*

+ Druki oswiadczeri do pobrania na stronie Brp zarz4du Zieleni Mieiskiei w Lodzi



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

,,Nab6r na stanowisko specjalista opiekun kolekcji Nr 7/2018." , naleiry skladai osobiScie lub przesylad na adres:

Zarz4d Zieleni Miejskiej w N.,odzi
ul. Konstanty nowska 8/10 , 94-303 N-6d,2 sekr elariat

w terminie do dnia: 19.02.2018 r.

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

Przewodni cz4cy
Komisii ds. Naboru

0laaL
Milena Olczak


