
Zal4czniknr 2
do zarz4dzenia Nr 57120 I 8
DyrektoraZZM
z dnia28 czerwca2}lS r

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

Stapowisko: specjalista ds. plac

Wymiar czasu pracy: pelny wymiar czasu pracy

Numer ewidencyjny naboru: l8l202l
Umowa o pracg czas okreslony/czas nieokreSlony

Datapublikacjiogloszenia: 20.10.2021r.

Termin skladania ofert do: 02.11.2021 r.

Do zakresu zadaf osoby zatrudnionej na tym stanowisku bgdzie nalezalo w szczeg6lno5ci:

l) Organizowanie prawidlowej i terminowej obslugi Zarz4duZieleniMiejskiej pod wzglgdem plac m. in.
spotz}dzanie list plac , naliczanie zasilk6w ZUS , dokonywanie potr4ceh od 

"r,rynagroJzen 
.

2) Prowadzenie spraw dotycz4cych ZUS oraz rozliczanie podatku dochodowego od os6b frzycznych,
sporz4dzanie deklaracji pIT, DRA i innych.

3) Sporz4dzanie plan6w do projektu budZetu w zakresie wydatk6w na wynagrodzeniaipochodne na dany
rok, oraz bieLEce monitorowanie ich wykorzystania.

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

5) BieaEce sledzenie wszelkich zmian w przepisach ustawy Kodeks pracy, ustawy o pracownikach
samorz4dowych, przepis6w z zakresu ubezpieczef spolecznych oraz podatku dochodowego od os6b
fizycznych (pIT).

6) Przygotowywanie i przekazywanie dokument6w do archiwum .

Wymagania formalne/konieczne:

- obywatelstwo polskie z zastrzeleniem aft. 11 ust,2 i 3 ustawy z dnia 2l listopada 200g r. o
pracownikach samorz4dowych,

- pelna zdolnosi do czynnosci prawnych orazkorzystanie z petni praw publicznych,
- niekaralnoSi za umySlne przestQpstwo Scigane z oskarkeniapublicznego lub umySlne przestgpstwo

skarbowe,

- brak przeciwwskazan do pelnienia funkcji zwi1zanychz dysponowaniem srodkami publicznymi,
- wyksztalcenie: wyzsze (preferowane kierunki: zarz4dzanie,ekonomia, prawo i administracja)
- 2lata praktyki zawodowej

Wymagania dodatkowe;,

- znajomoSi ustawy Kodeks pracy,

- znajomoSi ustawy o pracownikach samorz4dowych,

- znajomosd przepis6w z zal<resu ubezpieczert spolecznych oraz podatku dochodowego od os6b
fizycznych,

- obsluga komputera, program6w kadrowo-placowych, oraz programu platnik.



- umiejgtnoSc planowania i sprawnej organizacji pracy, umiejgtnoSi pracy w zespole, komunikatywnoS6,

terminowoSi, odpowiedzialnoSi.

Oferta kandydata musi zawierad:

- CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odrgcznie,

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegai4cej sig o zatrudnienie*,

- kserokopie dokument6w potwierdzai4cych posiadane wyksztalcenie,

- kserokopie Swiadectw pracy i/lub zalwiadezenie o zatrudnieniu, zawieraj4ce okres zatrudnienia, w
przypadku 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 paristwa, kt6rego obywatelom przysluguje prawo do podjgcia
zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej polskiejx,

- oSwiadczenie o posiadaniu pelnej zdolnoSci do czynno6ci prawnych i korzystaniu z pelni praw
publicmych oraz ze nie toczy sig wobec kandydata postgpowanie karne*,

- oSwiadczenie, 2e kandydat nie byl skazany prawomocnym wyrokiem s4du za umySlne przestgpstwo

Scigane

z oskar2enia publicznego lub umySlne przestgpstwo skarbowe*

- oswiadczenie, ze kandydat nie jest karany kar4 zakazupelnienia funkcji zwipzanychz dysponowaniem
Srodkami publicznymi*

- oswiadczenie o charakterze wykonanej dzialarnosci gospodarczej

- oswiadczenie o wyrazeniu zgody naprzetwarzanie danych osobowych zawaftychw procesie rekrutacji
na wymienione w ogloszeniu o naborze stanowisko.

* Druki oiwiadczeri do pobrania na stronie BIp zarzqdu ZieleniMiejskiej w N,odzi

Dokumenty w zamknigtej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandyd,ata oraz
dopiskiem "Nab6r na stanowisko specjalisty ds. plac Nr 18/2021",nateiry skladac osobiscie lub przesylai na
adres:

Zarzyd Zieleni Miejskiej w tr odzi
ul. Konstantynowska g/10, 94 303 L6di,

sekretariat

w terminie do dnia: 02.11.2021r. do godziny 15

za datg dorgczenia uwaila sig datg otrzymania dokument6w przezzarz4d(datg wplywu). Dokumenty
dorgczone po ww. terminie skladania dokument6w nie bida rozpafwane.

rusz c zyriski


