
Zalqczniknr 2
do zarzqdzenia Nr 5712018
Dyrektora ZZM
z dnia29 czerwca20l8 r.

ZaLaczniknr 3 do Procedurv naboru

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

S ta n ow i s ko Gl6wny specjalista

Wymiar czasu pracy: I etaty pelny wymiar czasu pracy

Numer ewidencyjny naboru: 1l/2018

Umowa o pracg czas okreSlony/czas nieokreSlony

Datapublikacjiogloszenia: 29.06.2018

Termin skladania ofert do: 10.07.2018

Do zakresu zadafl osoby zatrudnionej na tym stanowisku bgdzie nale?,alo w szczeg6lnoSci:

-koordynowanie dzialah zwiqzanych zrozwojem i rewaloryzacj q (rewitalizacj4) teren6w zieleni miejskiej,
- opracowywanie koncepcj i urz4dzenia, strategii rozwoju i utrzymania zieleni na terenie Miasta, w tym planowanie i
nadz6r nad rozwojem teren6w zieleni miejskiej,
- planowanie i kompleksowy nadz6r zieleni miejskiej poprzez:

a) opiniowanie projekt6w miejscowych plan6w zagospodarowania przestrzemego pod kqtem zachowywania
istniej4cej zieleni lub tworzenia nowych teren6w zieleni;
b) opiniowanie koncepcji, dokumentacji projektowej, w tym projekt6w budowlanych w zakresie gospodarowania

zieleniqorazprz$gtychrozwiqzanprojektowych;
c) opiniowanie wniosk6w dotycz4cych gospodarki terenami zieleni miejskiej i terenami przeznaczo\ymi w planie

zagospodarowania przastrzennego pod zieleri;
- pro wadzeni e inw enlary zacj i teren6w zieleni;
- opiniowanie wniosk6w dolycz4cych gospodarowania nieruchomoSciami bgd4cymi wlasnoSci4 Miasta N-odzi,
-wskazywanie lokalizacji dla nasadzeri kompensacyjnych w zamian za usuwane dtzewa, realizowanych na
nieruchomoSciach Miasta N,odzi,

-koordynowanie spraw zwiqzanych z budzetem obywatelskim w zakresie zadaf zwi4zanych
z dzialalno(ci1 Zaruydu Zieleni Miej skiej .

Wymagania formalne/konieczne:

- obywatelstwo polskie z zastrzeheniem art, 11 ust.2 i 3 ustawy z dnia 2l listopada 2008 r. o pracovvnikach
samorz4dowych,

- pehra zdolnoSi do crynnoSci prawnych orazkorzystanie zpelni praw publicznych,
- niekaralnoSt za umy5lne przestgpstwo Scigane z oskarhenia publicznego lub umySlne przestgpstwo skarbowe,
- brak przeciwwskazafi do pehrienia funkcji zwi4zanych z dysponowaniem Srodkami publicznymi,
- wyksztalcenie: wyzsze magisterskie: kierunek ochrona Srodowiska - specjalno6i konserwatorska ochrona

przyrody.
- praktyka zawodowa : 5 lat pracy.
- prawo jazdy kat. B

Wymagania dodatkowe:
- dobra znajomoSC ustaw: ustawy z dnia 2l marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.IJ. z 2016 poz. 903),

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.z2016 poz. 422),

- umiejgtnoSC planowania i sprawnej organizacji pracy, umiejgtno6d pracy w zespole, komunikatywnoSi,
odpowiedzialnoSi, dokladnoSi, terminowoSi.



Oferta kandydata musi zawierad:

- CV wrazz listem motywacyjnym podpisane odrgcmie,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj4cej sig o zatrudnienie*,
- kserokopie dokument6wpotwierdzaj4cychposiadane wyksztalcenie,
- kserokopie Swiadectw pracy i/lub za|wiadczenie o zatrudnieniu, zawierajqce okres zatrudnienia, w

prrypadku pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji dzialalnoSci gospodarczej,
- oSwiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego* lub oSwiadczenie o posiadaniu obywatelstwa pafstwa

Unii Europejskiej lub innego pafrstwa, kt6rego obywatelom przysluguje prawo do podjgcia zatrudnienia na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej *,

- oSwiadczenie o posiadaniu pelnej zdolnoSci do czynnoSci prawnych i korzystaniu zpetni praw publicznych
oraz 2e nie tocry sig wobec kandydata postgpowanie karne*,

- oSwiadczenie, 2e kandydat nie byl skazany prawomocnym wyrokiem s4du za umySlne przestgpstwo
Scigane
z oskarhenia publicznego lub umySlne przestgpstwo skarbowe*

- oSwiadczenie, 2e kandydat nie jest karany kar4 zakant petnienia funkcji zwi4zanych z dysponowaniem
Srodkami publicznymi*

- oSwiadczenie o charakterze wykonanej dzialalnoSci gospodarczej
- oSwiadczenie o wyraZeniu zgody naptzelwarzanie danych osobowych zawafich w procesie rekrutacji na

wymienione w ogloszeniu o naborze stanowisko.

* Druki oiwiadczeri do pobrania na stronie BIP Zarzqdu Zieleni Miejskiej w tr-odzi

Dokumenty zawatte w zamknigtej kopercie zpodanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata
oraz z dopiskiem:
,,Nab6r na stanowisko gl6wnego specjalisty Nr 11/2018" , nale2y skladai osobiScie lub przesyla6 na adres:

Zarz4d Zieleni Miej skiej w tr'odzi
ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 N'6dZ sekretariat

w terminie do dnia: 10.07.2018 roku

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

Przewodnicz4cy
Kom oru

Milena Olczak


