Πεπίγπαμμα θέζηρ επγαζίαρ
Ενόηηηα 1. Γενικά ζηοισεία ηηρ θέζηρ επγαζίαρ
Γενική Γιεύθςνζη:
Σερληθώλ Τπεξεζηώλ
Γιεύθςνζη:

Γηαρείξηζεο Αζηηθνύ Πεξηβάιινληνο

Τμήμα:

Αιζώλ, Γελδξνζηνηρηώλ θαη Φπηωξίωλ
Τπάιιεινο ΣΑΓΦ - Τπεύζπλνο Γηαρείξηζεο Γξαθείνπ
Φπηωξίωλ
-

Άμεζα Πποϊζηάμενορ (ηίηλορ):
Άμεζα Υθιζηάμενοι (ηίηλοι):

Τίηλορ θέζηρ:
Κλάδορ / Διδικόηηηα:

Υπάλληλορ ΤΑΓΦ – Γενδποανθοκηποςπόρ
Φςηωπίων
ΓΔ Γελδξναλζνθεπνπξώλ

Ενόηηηα 2. Καθήκονηα ηηρ θέζηρ επγαζίαρ.
Κύπια καθήκονηα:
(ηα θύξηα θαζήθνληα απνξξένπλ από ηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ ΟΕΥ πνπ αθνξνύλ ηε ζπγθεθξηκέλε
ζέζε εξγαζίαο)
1. πνξά έηνηκνπ ριννηάπεηα κε ηε ρξήζε γεωξγηθνύ ειθπζηήξα
2. Κνύξεκα έηνηκνπ ριννηάπεηα κε ηε ρξήζε ριννθνπηηθνύ κεραλήκαηνο ππεξβαξέαο ρξήζεο κε
ρνξηνζπιιέθηε θαη ζωιήλα αλαξξόθεζεο
3. πληήξεζε έηνηκνπ ριννηάπεηα (ιίπαλζε, θαηαπνιέκεζε ερζξώλ θαη αζζελεηώλ,
δηδαληνθηνλία, πόηηζκα)
4. Κνπή έηνηκνπ ριννηάπεηα κε εηδηθό κεράλεκα θνπήο γθαδόλ
5. Φόξηωκα ππεξεζηαθνύ νρήκαηνο κε έηνηκν ριννηάπεηα κε ηε ρξήζε γεωξγηθνύ ειθπζηήξα
6. Φξεδάξηζκα εδάθνπο κε ηε ρξήζε γεωξγηθνύ ειθπζηήξα
7. πληήξεζε κεραλεκάηωλ (αιιαγή ιαδηώλ, γξαζάξηζκα θ.α.)
8. Καζαξηζκόο πεξηβάιινληνο ρώξνπ (μεβνηάληζκα, θνπή ρόξηνπ, θιάδεκα θ.α.)
9. πκκεηνρή ζηα ζπλεξγεία επηθπιαθήο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζε εβδνκαδηαία βάζε γηα ηελ
αληηκεηώπηζε εθηάθηωλ αλαγθώλ πνπ αθνξνύλ πηώζεηο δέλδξωλ από αθξαία θαηξηθά
θαηλόκελα
Ενόηηηα 3. Διαδικαζίερ πος αθοπούν ηη ζςγκεκπιμένη θέζη επγαζίαρ
Γιαδικαζίερ:
1. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΦΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ
2. ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΣΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΟΜΑΓΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ
ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ
Ενόηηηα 4. Απαιηήζειρ ηηρ θέζηρ επγαζίαρ για γνώζειρ, δεξιόηηηερ και εμπειπία.
Βαζικέρ γνώζειρ, δεξιόηηηερ και εμπειπία:
(πξνζδηνξίδεηαη επαθξηβώο ην είδνο θαη ην επίπεδν ηωλ γλώζεωλ θαη ηωλ δεμηνηήηωλ πνπ
απαηηνύληαη γηα ηελ εθηέιεζε θάζε θαζήθνληνο)
Δθπαίδεπζε:
ΓΔ
Βαζηθέο γλώζεηο:
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΗ ΕΡΓΑΙΑ
Δήκνο Θεζζαινλίθεο

ει. 1/2

Γίπιωκα ρεηξηζηή γεωξγηθνύ ειθπζηήξα
Γεμηόηεηεο / Ιθαλόηεηεο:
Οκαδηθή εξγαζία
Δπηθνηλωλία
Ξέλεο γιώζζεο:
-----

Δκπεηξία:
Δπηζπκεηή ε εκπεηξία ζε εξγαζίεο ζρεηηθέο κε ηα θύξηα θαζήθνληα
Ενόηηηα 5. Έλεγσορ και έγκπιζη από Πποϊζηαμένοςρ
Ο Πξνϊζηάκελνο
ηνπ Σκήκαηνο:
Ο Πξνϊζηάκελνο
ηεο Γ/λζεο:

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΗ ΕΡΓΑΙΑ
Δήκνο Θεζζαινλίθεο

……………..
Ηκεξνκελία ειέγρνπ & έγθξηζεο
……………..
Ηκεξνκελία ειέγρνπ & έγθξηζεο
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