Ogłaszamy nabór na stanowisko pielęgniarza zwierząt w dziale zwierząt drapieżnych –
umowa o pracę na zastępstwo.
Wymagania:
- minimum wykształcenie średnie (preferowane wykształcenie w kierunku hodowlanym)
- mile widziane doświadczenie w pracy ze zwierzętami
- odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, komunikatywność,
dyspozycyjność, odporność na stres
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pielęgniarza (praca na wysokościach,
sprawność fizyczna, dobry wzrok)
Atutem będzie znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
Wynagrodzenie – 1 950 brutto + 5% premii
Zakres obowiązków:
- codzienna opieka nad zwierzętami (sprzątanie pomieszczeń i wybiegów dla zwierząt)
- dbanie o estetykę i aranżację wybiegów (enrichment)
- naprawianie we własnym zakresie mniejszych usterek technicznych
- praca w niedziele, święta i pozostałe dni wolne od pracy oraz w godzinach popołudniowych
Wymagane dokumenty:
- podanie o przyjęcie do pracy
- CV
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i zdobyte doświadczenie
zawodowe
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z
oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe
- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie lub na adres mailowy hodowla@zoo.gda.pl do dnia 16
lutego 2017.
Informacji udziela Asystent działu hodowlanego Małgorzata Kościelak, tel. 58 552 00 41 tonowo
107

...........................................................
(Imię i nazwisko)
PESEL: .............................................

OŚWIADCZENIE KANDYDATA
1. Oświadczam, że:
-

posiadam obywatelstwo polskie,

-

posiadam pełną zdolność do czynności prawnych ,

-

korzystam z pełni praw publicznych,

-

nie toczy się wobec mnie postępowanie karne,

-

nie byłem/am karany/a za przestępstwa popełnione umyślnie,

-

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)

2. Informuję o możliwości podjęcia pracy w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Gdańsku
z dniem: ...........................................

.........................................................
(data i podpis)

