
Zal4czniknr 2

do zan4dzenia Nr 5712018

DyrekIoraZZM
z dnia 28 czerwca 20 I 8 r

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

Stanowisko: specjalista ds. kadrowo placowych

Wymiar czasu pracy: pelny wymiar czasu pracy

Numer ewidencyjny naboru: 14/2021

Umowa o pracg czas okreSlonylczas nieokreSlony

Data publikacji ogloszenia: 22.07.2021 r.

Termin skladania ofert do: 09.08.2021 r.

Do zakresu zadari osoby zatrudnionej na tym stanowisku bgdzie naleZalo w szczeg6lno5ci:

1) Organizowanie prawidlowej i terminowej obstugi Zarz4duZieleni Miejskiej pod wzglgdem kadrowo-
placowym.

2) Sporz1dzanie plan6w do projektu budzetu w zakresie wydatk6w na wynagrodzeniai pochodne na dany
lok, oraz bielqce monitorowanie ich wykorzystania.

3) Przygotowywanie i prowadzenie proces6w zwiqzanych z zatrudnieniem oraz obsluga um6w cywilno-
prawnych.

4) Sporz4dzanie wymaganej sprawozdawczoSci zewngtrznej i wewngtrznej w zakresie pracy Dzialu Kadr
i Plac.

5) Bie24ce Sledzenie wszelkich zmian w przepisach ustawy Kodeks pracy, ustawy o pracownikach
samorz4dowych, przepis6w z zakresu ubezpieczen spolecznych oraz podatku dochodowego od os6b
fizycznych (PIT).

6) Opracowywanie procedur i regulamin6w wewngtrznych.

Wymagania formalne/konieczne:

- obywatelstwo polskie z zaslrzeheniem art. 1l ust.2 i 3 ustawy z dma 21 listopada 2008 r. o

pracownikach samorz4dowych,

- petna zdolnoSi do czynnoSci prawnych orazkorzystanie z petni praw publicznych,

- niekaralnoSi za umySlne przestgpstwo Scigane z oskaraenia publicznego lub umySlne przestgpstwo

skarbowe,

- brak przeciwwskazan do pelnienia funkcji zwi1zanych z dysponowaniem Srodkami publicznymi,

- wyksztalcenie: wyZsze (preferowane kierunki: zarz4dzanie, ekonomia, prawo i administracja)

- 2lata praktyki zawodowej

Wymagania dodatkowe:,

- znajomoSc ustawy Kodeks pracy,

- znajomoSi ustawy o pracownikach samorz4dowych,

- znajomoSi przepis6w z zakress ubezpieczen spolecznych oraz podatku dochodowego od os6b

fizycznych,

- obshaga komputera, program6w kadrowo-placowych, oraz ptogtamu Platnik.



- umiejgtnoS6 planowania i sprawnej organizacjipracy, umiejgtnoSd pracy w zespole, komunikatywnoSc'

terminowoSi, odPowiedzialnoS6'

Oferta kandydata musi zawierad:

- CV wrazzlistem motywacyjnym podpisane odrgcznie,

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj4cej sig o zatrudnienie*'

-kserokopiedokument6wpotwierdzaj4cychposiadanewyksztalcenie,

- kserokopie Swiadectw pracy i/lub zaSwiadczenie o zatrudnieniu, zawierajEce okres zaffudnienia' w

przypadku pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji dzialalnosci

gosPodarczej,

- oSwiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego* lub oSwiadczeuie o posiadaniu obywatelstwa

paristwa Unii Europejskiej lub innego pat'rstwa, kt6rego obywatelom przysluguje prawo do podjgcia

zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej *,

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

publicznychorazlenietoczysigwobeckandydatapostgpowaniekarne*,

- oswiadczetie,2e kandydat nie byl skazany prawomocnym wyrokiem s4du za umyslne przestgpstwo

Scigane

z o skar leniapub I iczne go lub umy 5 lne przestgpstwo skarb owe t

- oSwiadczerie, 2e kandydat nie jest karany kar4 zakazupelnienia funlccji zwiqzanych z dysponowanietn

Srodlcami PublicznYmi 
*

- oSwiadczenie o charakterze wykonanej dzialalnoSci gospodarczej

- oSwiadczenie o wyrazeniu zgody naprzetwafzanie danych osobowych zawartych w procesie rekrutacji

na wymienione w ogloszeniu o naborze stanowisko'

* Druki olwiadczen do pobrania na stronie BIP Zarzqdu zieleni Miejskiej w tr-odzi

Dokurnenty w zamknigtej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwl'otnym kandydata oraz

dopiskienr ,,Nab6r na stanowisko specjalisty ds. kadrowo placowych Nr l4l202l",na\e2y skladac osobiscie

lub przesylai na adres:

Zarz4dZieleni Miejskiej w tr-odzi

ul. Konstantynowska 81 10, 94 303 N.6di'

sekretariat

w terminie do dnia: 09'08.2021 r,

La datqdorgczenia uryatasig datt otrzymania dokument6w przezZarzqd (datq wplywu)' Dokumenty

dorgczofle po ww. terminie skladania dokument6w nie b9d4 rozpatrywane.

arol Grusz zytiski


