Gdański Ogród Zoologiczny ogłasza nabór do pracy w zoo,
w charakterze opiekuna zwierząt
w dziale drapieżników.

Wymagania:
- wykształcenie co najmniej średnie; preferowane kierunkowe: zootechniczne, biologiczne lub
weterynaryjne,
- doświadczenie w pracy ze zwierzętami,
- pełna sprawność psycho-ruchowa,
-bardzo dobry stan zdrowia, pozwalający na zatrudnienie
w zmiennych warunkach atmosferycznych, pracę na
wysokości, przenoszenie ciężarów określonych normami
dźwigania,
- empatia i zamiłowanie do zwierząt,
- odpowiedzialność,
- umiejętność pracy w zespole,
- dyspozycyjność,
- kreatywność,
- komunikatywność.
Zakres obowiązków:
- codzienna opieka nad zwierzętami (monitoring stanu zdrowia, przygotowywanie
i podawanie karmy),
- dbałość o prawidłowy rozwój podopiecznych, poprzez wzbogacenie środowiska ich utrzymania,
tzw. enrichment,
- przygotowywanie zwierząt do zabiegów weterynaryjnych,
transportu,
- prowadzenie treningu medycznego,
- sprzątanie pomieszczeń i wybiegów,
- dbałość o estetykę i aranżację wybiegów,
- naprawianie drobnych usterek technicznych,
-praca wykonywana jest również w godzinach popołudniowych
i dniach ustawowo wolnych od pracy.
Oferujemy:
- pracę w przyjaznej atmosferze i pięknym otoczeniu przyrodniczym,
- możliwość rozwoju zawodowego: uczestnictwo w szkoleniach,
-wynagrodzenie: 2100 zł brutto + 5% premii+ dodatek stażowy (powyżej 5 lat pracy
zawodowej) + płatne dyżury.
Wymagane dokumenty:
- podanie o przyjęcie do pracy,
- CV,
-kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i zdobyte doświadczenie
zawodowe,
- oświadczenie kandydata (w załączeniu).
Informacji udziela:
dr Beata Kuźniar, tel. 58.552 00 41 w.107
Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Gdańskiego Ogrodu
Zoologicznego, ul. Karwieńska 3, w godzinach 7-14,
lub przesłać mailem na adres: hodowla@zoo.gda.pl
do 20 marca 2018 roku.

…………………………………
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 moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie
Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

2. Informuję o możliwości podjęcia pracy w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym
z dniem:………….

