Wrocław, dnia 23.05.2022

Zoo Wrocław Sp. z o.o. ogłasza nabór na stanowisko:
MŁODSZY OPIEKUN ZWIERZĄT w wydziale ssaków kopytnych
Wymagania:
- wykształcenie co najmniej średnie; preferowane zootechniczne, biologiczne lub weterynaryjne,
- dobry stan zdrowia, pozwalający na pracę fizyczną w zmiennych warunkach atmosferycznych,
wymagającą jednocześnie koncentracji i odporności na stres,
- umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dyspozycyjność,
- doświadczenie i zamiłowanie do pracy ze zwierzętami.
- mile widziane jest posiadanie uprawnień na obsługę sprzętu zmechanizowanego (ciągnik)
Zakres obowiązków:
- opieka nad powierzonymi zwierzętami: obserwacja zwierząt, przygotowanie karmy, karmienie
zwierząt, sprzątanie pomieszczeń i wybiegów oraz dbałość o wystrój obiektów i wzbogacanie
środowiska dla zwierząt,
- praca wykonywana jest również w godzinach popołudniowych i w dni ustawowo wolne od
pracy.
Wymagane dokumenty:
- podanie o przyjęcie do pracy,
- curriculum vitae z przebiegiem nauki i dotychczasowej pracy zawodowej,
- oświadczenie kandydata (wzór podajemy w załączniku).
Powyższe dokumenty należy przesłać do dnia 16.06.2022 włącznie, w wersji elektronicznej PDF na
adres: zoo-sekretariat@zoo.wroc.pl lub papierowej na adres:
Biuro Zarządu
Zoo Wrocław Sp. z o.o.
Ul. Z. Wróblewskiego 1-5
51-618 Wrocław
Wiadomość w wersji elektronicznej lub kopertę z dokumentami prosimy zatytułować „Nabór na
stanowisko młodszego opiekuna zwierząt w wydziale ssaków kopytnych”
Osoba, która zostanie wybrana w wyniku naboru na w/w stanowisko, będzie zobowiązana dostarczyć
dokumenty potwierdzające kwalifikacje wymagane przez pracodawcę i zawarte w złożonym CV.
Kandydaci zostaną poinformowani o wynikach naboru drogą mailową.
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..................................................................
Imię i nazwisko
PESEL:.......................................................
OŚWIADCZENIE KANDYDATA
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).
2. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia
przyszłych rekrutacji przez Zoo Wrocław Sp. z o.o.
3. Informuję o możliwości podjęcia pracy w Zoo Wrocław Sp. z o.o. z dniem 01.07.2022.

………………………………………………….
czytelny podpis

