
 

 

POSZUKUJEMY  

osoby do pracy na stanowisko 

SPECJALISTA DS. PIELĘGNACJI ZIELENI 

 

INNEKO Spółka z o o.o. poszukuje osoby do pracy na stanowisko: 

 

Miejsce pracy: Gorzów Wlkp. 

Region : lubuskie  

 

Specjalista ds. pielęgnacji zieleni 

Miejsce pracy: Gorzów Wlkp.  

 

Opis stanowiska: 

 organizacja i nadzór nad realizacją prac w zakresie pielęgnacji zieleni 

 nadzór nad utrzymaniem sprawności sprzętu niezbędnego do utrzymania zieleni 

 koordynacja prac w oparciu o wytyczne  

 dbałość o utrzymanie terenów zieleni w należytym stanie  

Wymagania: 

 wykształcenie kierunkowe z zakresu ogrodnictwa lub kształtowania terenów zielonych  

 doświadczenie (min. 2 lata) na podobnym stanowisku w zakresie pielęgnacji zieleni  

 bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu ogrodnictwa i wymagań uprawowych roślin oraz środków 

ochrony roślin 

 samodzielność w organizowaniu i wykonywaniu pracy 

 sumienność oraz zaangażowanie w wykonywaną pracę  

 umiejętność pracy pod presją czasu  

 odporność na pracę w trudnych warunkach atmosferycznych  

 dobra organizacja pracy, 

 dyspozycyjność 

 prawo jazdy kat. B oraz T  mile widziane   

Oferujemy: 

 stabilne warunki zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku pracy 

 zatrudnienie na podstawie umowy o pracę; 

 atrakcyjny i motywujący system wynagrodzeń 

 pełen pakiet świadczeń socjalnych 

 pełne wyzwań stanowisko pracy w bardzo dynamicznym środowisku 

 szkolenia i możliwość rozwoju zawodowego, 

 narzędzia niezbędne do wykonywania pracy 

 przyjazne środowisko pracy 



 

 

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesłanie CV wraz z klauzulą wyrażającą zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych na adres mailowy:  rekrutacja@inneko.pl lub kontakt osobisty w siedzibie Spółki w Gorzowie 

Wlkp., przy ul. Teatralnej 49 lub pod numerem telefonu : 609 001 516 lub 662 185 409  

 

W CV prosimy o załączenie klauzuli:  

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Inneko Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie 

Wlkp., ul. Teatralna 49, dla potrzeb niezbędnych do prawidłowej realizacji procesów rekrutacji zgodnie z ustawą o 

ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1979 (Dz.U. nr 133, poz. 883). 

 

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia. 
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