
Dyrektor 
Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu

ogłasza nabór na stanowisko : pracownik ds. zieleni i utrzymania czystości

Wymagania niezbędne:
- nieposzlakowana opinia,
- wykształcenie minimum zawodowe,
Wymagania dodatkowe:
- prawo jazdy kat. B
-  umiejętność  obsługi  sprzętu  i  narzędzi  ogrodniczych (kosiarka,  podkaszarka,  kosa  spalinowa, 
dmuchawa do liści itp.)
- znajomość zasad pielęgnacji i utrzymania zieleni (rabat kwiatowych, trawników, drzew, krzewów 
itp.)
- znajomość środków ochrony roślin wykorzystywanych przy pielęgnacji zieleni,
- umiejętność pracy w zespole,
- umiejętność pracy w niesprzyjających warunkach,
- samodzielność,
- odpowiedzialność,
- dyspozycyjność,
- sprawność fizyczna,
-  mile widziane ukończone szkolenia z  zakresu ogrodnictwa,  kształtowania terenów zieleni  lub 
podobne.
Zakres zadań i obowiązków na danym stanowisku pracy, to między innymi:
- obsadzanie i pielęgnacja kwiatków,
- utrzymanie terenów zieleni miejskiej,
- koszenie i pielęgnacja terenów zielonych,
- pielęgnacja drzew i krzewów, prace związane z wycinką oraz cięciami pielęgnacyjnymi,
-  prace  porządkowe,  w  tym zamiatanie,  grabienie  liści,  zbieranie  odpadów,  opróżnianie  koszy 
ulicznych,
- bieżąca konserwacja i naprawa powierzonych narzędzi i sprzętu,
- wykonywanie innych prac zleconych.
Warunki pracy na danym stanowisku:
- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub  umowy zlecenie,
- miejsce wykonywania pracy:
teren Miasta i Gminy Siewierz.
Wymagane dokumenty aplikacyjne:
- wypełniony kwestionariusz osobowy,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, i innych uprawnieniach związanych 
z zakresem obowiązków na stanowisku.
Kompletne  oferty  należy  składać  w  zamkniętych  kopertach  w  sekretariacie  Zakładu  Usług 
Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu przy ulica Ściegna 9 lub przesłać pocztę (decyduje data 
wpływu do ZUWiK) na ww adres w terminie do 31 marca 2023 roku do godz. 15.00. 
Koperty należy opatrzyć informacją:
„Nabór na stanowisko: pracownik w zespole ds. zieleni i utrzymania czystości”.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 32 67 41 338 w ZUWiK Siewierz, lub
w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz, Referat Gospodarki Komunalnej i Lokalowej– 32 64 99 458– 
461.
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