
Zarz4d Zieleni Mie j skie j w N,odzi
ul. Konstantynortsha 8/10,94-303 tr 6dt,
oglasza nab6r kandydat6w do pracy na wolne stanowisko urzEdnicze

S t a n o w i s k o:

Wymiar czasu pracy:

Numer ewidencyjny naboru:

Umowa o praca

Data publikacji ogloszenia:

Termin skladania ofert do:

specjalista ds. edukacji

pelny

3/2018

czas okre5lony/nieokreSlony

01.02.2018

12.02.2018

Do zakresu zadari osoby zatrudnionej na tym stanowisku bgdzie naleialo w szczeg6lnoSci:
1. Realizowanie zadan wchodz4cych w zakres wszelkich form dzialalnoSci edukacyjnej i promocyjnej Ogrodu

Botanicznego, we wsp6tpracy zinnymi kom6rkami organizacyjnymi Ogrodu, w tym: przygotowywanie, organizowanie,
prowadzenie i koordynowanie zajg| dydaktycznych, szkole6, praktyk uczniowskich i studenckich na terenie Ogrodu,
wyglaszanie prelekcji na terenie Ogrodu i innych plac6wek o5wiatowych.

2. Wsp6lpraca z wladzami oSwiatorvymi, szkolami, plac6wkami naukowymi, zal<Ladami pracy i organizacjami spolecznymi
w zakresie dzialalnoSci edukacyjnej Ogrodu Botanicznego.

3. Prezentacja Ogrodu nazewnqlrz i udzielenie szerokiej informacji dolycz4cejjego dzialalno6ci,
4. Wsp6lpraca z kierownikiem Dzialtt Kolekcji RoSlin Ozdobnych w zakresie merytoryaznej opieki nad kolekcjami

w ,,Skansenie roSlinnym", w tym m.in.: pomoc przy prowadzeniu ewidencji i dokumentacji zwiqzanej z ww. kolekcjami,
prowadzenie prac zwiqzanych z oznaczaniem roSlin i udzielanie informacji w zakresie nazewnictwa botanicznego,
podejmowanie dzialan maj4cych na celu systematyczne rozszerzanie kolekcji roSlinnych,

5. Organizowanie wystaw i innych imprez okolicznoSciowych organizowanych przezOgr6d Botaniczny.
6, Nadz6r i koordynowanie pozyskiwanych uslug zwiqzatych zpopularyzacj4 Ogrodu Botanicznego i organizacjq wystaw.
7. Opracowywanie i edycja wydawnictw, material6w reklamowych i informacyjnych (m. in. material6w wystawowych,

tablic, poster6w), wykonywanie prac biurowych na terenie Ogrodu.
8. Opracowywanie wniosk6w zwiqzanych z pozyskiwaniem dotacji zewngtrznych (WFOSiGW, NFOSiGW, itp.) i ich

realizacja.
9, Uczestnictwo w pracach nad ochron4 gatunk6w rzadkich i zagro\onych wyginigciem.
10. Wykonywanie dokumentacji fotografrcznej z prowadzonych zajg{ wystaw, imprez okolicznoSciowych, kolekcji

roSlinnych, itp,
1 1. Prowadzenie biblioteki, archiwum bibliograficznego, fotograficznego i filmowego Ogrodu Botanicznego.
12. Sporz1dzanie sprawozdafi z dzialalnoSci edukacyjnej i prowadzonej w zakresie opieki nad kolekcjami znajdujqcymi sig

na terenie,,Skansenu roSlinnego".
1 3. Praca w terenie zwi7zana z vtrzymaniem Sciezek dydaktycznych, kolekcji edukacyjnych i innych kolekcji roSlinnych.
14. Kontrola merytoryczrra dokument6w ksiggowych wynikaj4cych zzada(r zajmowanego stanowiska.
15. Wykonywanie innych prac zleconych przez bezpoSredniego przelolonego, naczelnika Ogrodu Botanicznego lub

dyrektoraZZM.

Wymagania formalne/konieczne:
- obywatelstwo polskie z zaslrzezeniem art. 1l ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach

samorz4dowych,
- petna zdolnoSi do czynnoSci prawnych orazkorzystanie z pelni praw publicznych,
- niekaralnoS6 za umySlne przestgpstwo Scigane z oskarhenia publicznego lub umySlne przestgpstwo skarbowe,
- wyksztalcenie: Wyasze magisterskie : Biologia, Ochrona Srodowiska
- StaL pracy:4 lata pracy.

Wymagania dodatkowe;
- ZnajomoSi obslugi komputera (pakiet Office)
- UmiejgtnoSi obslugi program6w graficznych
- Uzdolnieniaplastyczne

Oferta kandydata musi zawierai:

- CV wrazz listem motyw6rcyjnym podpisane odrgcznie,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj4cej sig o zatrudnienie*,
- kserokopie dokument6w potwierdzaj4cych posiadane wyksztalcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia

i kwalifrkacje,
- kserokopie 6wiadectw pracy i/lub za{wiadczenie o zatrudnieniu, zawieraj4ce okres zatrtdnienia, w przypadku

pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji dzialalnoSci gospodarczej,



oSwiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego* lub oSwiadczenie o
Europejskiej lub innego pafstwa, kt6rego obypratelom przysluguje prawo

posiadaniu obywatelstwa paristwa Unii
do podjgcia zatrudnienia na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej *,
oSwiadczenie o posiadaniu pelnej zdolnoSci do czynnoSci prawnych
nie toczy sig wobec kandydata postgpowanie karne*,

i korzystaniu zpelni praw publiczrych oraz Le

oSwiadczenie, 2e kandydat nie byl skazany prawomocnym wyrokiem sqdu za umySlne przestgpstwo Scigane
z osl<ar2enia publicznego lub umy6lne przestgpstwo skarbowe*
o6wiadczenie,2ekandydat nie jest karany karq zakazu pelnienia funkcji zwiqzanych z dysponowaniem Srodkami
publicznymi*
o6wiadczenie o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawafich w ofercie pracy dla potrzeb
rekrutacji, zgodnie z ustawq z dnia29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz"IJ.22002 r. Nr 101, poz.926
zp62n, zm,*

r Druki oSwiadczeri do pobrania na stronie BIP Zarz4du Zieleni Miejskiej w Lodzi

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

,,Nab6r na stanowisko specjalista ds. edukacji Nr 3/2018.",nalerU skladaC osobiScie lub przesylai na adres:

Zarz4d Zieleti Miejskiej w N-odzi
ul, Konstantynowska 8/10, 94-303 N-6dL sekretariat

w terminie do dnia: 12.02.2018 r.

Za datg dorgczenia. uwaza sig datg otrzymania dokument6w przezZarzqd (datg wplywu). Dokumenty dorgczone po ww.
terminie skladania dokument6w nie bgdq rozpatrywane.


