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Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie to jednostka 

budżetowa m.st., której misją jest ochrona ginących 

gatunków i edukacja ekologiczna. U nas każdy pracownik 

przyczynia się do realizacji  tej misji. Obecnie do naszego 

zespołu poszukujemy osoby na stanowisko: 

 

Młodszy Opiekun zwierząt/Opiekun zwierząt/ 

Opiekun zwierząt wykwalifikowany 

Sekcja Słoniarnia i Nosorożce 

 

Zakres zadań na stanowisku: 

 opieka nad powierzoną grupą zwierząt (karmienie i pojenie zwierząt, prace hodowlane, 

wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych, uczestniczenie w zabiegach weterynaryjnych), 

 dbanie o stan techniczny obiektu i powierzonego mienia, utrzymywanie w czystości 

pomieszczeń i wybiegów dla zwierząt, dbanie o utrzymanie porządku wokół obiektów i 

pomieszczeń dla zwierząt, 

 dbanie o estetykę i aranżację wybiegów ekspozycyjnych, 

 przeciwdziałanie nudzie zwierząt. 

 

Wymagania niezbędne na stanowisku Młodszy Opiekun zwierząt 
 

 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 

 wykształcenie: podstawowe, zasadnicze zawodowe, 

 doświadczenie zawodowe: brak wymagań w zakresie doświadczenia zawodowego; do 

prawidłowego wykonywania obowiązków wystarczy odbycie krótkiego przeszkolenia 

stanowiskowego,         

 obywatelstwo polskie lub znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym 

w przepisach o służbie cywilnej,       

 podwyższona dyspozycyjność (praca wg harmonogramu w niedziele, święta oraz inne dni 

wolne oraz w godzinach popołudniowych), 

 pożądane kompetencje: umiejętność pracy w zespole i komunikatywność, sumienność i 

kreatywność. 

 

Wymagania dodatkowe: 

 wykształcenie: średnie - profil biologiczny w szkole średniej, bądź wyższe – zootechnika, 

biologia bądź pokrewne, 

 doświadczenie zawodowe: 0,5 roku na stanowisku o podobnej specyfice pracy lub wolontariat 

w ZOO, doświadczenie w opiece nad zwierzętami domowymi i nieudomowionymi,  

 prawo jazdy kat. B, C lub T, umiejętność kierowania ciągnikiem rolniczym, 

 znajomość języka obcego - język angielski, rosyjski bądź inny. 
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Wymagania niezbędne na stanowisku Opiekun zwierząt: 

 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 

 wykształcenie: średnie bądź wyższe profilowe, 

 doświadczenie zawodowe: 2 lata w danej dziedzinie, opieka nad zwierzętami domowymi i 

nieudomowionymi (min. 6 miesięcy),  

 komunikatywna znajomość języka angielskiego,     

 podwyższona dyspozycyjność (praca wg harmonogramu w niedziele, święta oraz inne dni 

wolne oraz w godzinach popołudniowych). 

 

Wymagania dodatkowe: 

 wykształcenie: średnie – profil biologiczny w szkole średniej, bądź wyższe – zootechnika, 

biologia bądź pokrewne, 

 doświadczenie zawodowe: 3 lata w danej dziedzinie, opieka nad zwierzętami domowymi i 

nieudomowionymi, praca przy zwierzętach np.: w ZOO, klinice weterynaryjnej, schronisku lub 

też doświadczenie z zakresu ochrony zwierząt in situ.  

 prawo jazdy kat. B, C lub T, umiejętność kierowania ciągnikiem rolniczym, 

 bardzo dobra znajomość języka obcego – język angielski, rosyjski bądź inny. 
 

 

Wymagania niezbędne na stanowisku Opiekun zwierząt wykwalifikowany 

 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 

 wykształcenie: średnie – profil biologiczny, technik weterynarii bądź wyższe profilowe, 

 doświadczenie zawodowe: 5 lat w danej dziedzinie, opieka nad zwierzętami domowymi i 

nieudomowionymi,  

 komunikatywna znajomość języka angielskiego,     

 podwyższona dyspozycyjność (praca wg harmonogramu w niedziele, święta oraz inne dni 

wolne oraz w godzinach popołudniowych). 

 

Wymagania dodatkowe: 

 wykształcenie: wyższe profilowe - zootechnika, biologia bądź pokrewne, 

 doświadczenie zawodowe: 5 lat w danej dziedzinie, opieka nad zwierzętami domowymi i 

nieudomowionymi, praca ze zwierzętami w ogrodach zoologicznych i doświadczenie w 

prowadzeniu treningów zwierząt, 

 prawo jazdy kat. B, C lub T, umiejętność kierowania ciągnikiem rolniczym, uprawnienia 

konwojenta zwierząt, 

 bardzo dobra znajomość języka obcego – język angielski, rosyjski bądź inny. 

 
Miejsce pracy: 

Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie, ul. Ratuszowa 1/3, 03-461 Warszawa. Obiekty i 

Teren Miejskiego Ogrodu Zoologicznego. 

Praca fizyczna w budynkach oraz poza nimi (na powietrzu). Brak możliwości poruszania się na 

wózku inwalidzkim. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. 

 

Stanowisko pracy: praca fizyczna w różnych miejscach, konieczność częstego przemieszczania się 

wewnątrz i na zewnątrz budynków, konieczność kontaktu telefonicznego z przełożonym i innymi 

pracownikami. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom 

niewidomym. 

 

Praca od styczeń 2022 r. 
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Niezbędne dokumenty aplikacyjne: 

1/ CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej  

2/ list motywacyjny 

3/ oświadczenie kandydata na stanowisko pomocnicze (do pobrania na stronie www.zoo.waw/bip) 

4/ podpisana polityka prywatności (do pobrania na stronie www.zoo.waw/bip) 

5/ mile widziane referencje 

 

Co oferujemy? 

1/ umowę o pracę i stabilne zatrudnienie   

2/ benefity z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, jak: dofinansowanie do urlopu, do 

wypoczynku dzieci, bony świąteczne itp. 

3/ „trzynasta pensja” 

4/ pracę w bardzo ciekawym historycznie i przyrodniczo miejscu  

 

Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta pracy, prześlij swoje dokumenty rekrutacyjne na adres: 

kadry@zoo.waw.pl lub papierowo na adres ZOO Warszawa. Na Twoją aplikację czekamy tylko do 

14.01.2023 r. 

Pamiętaj, aby mail lub kopertę z dokumentami zatytułować: „Aplikacja na stanowisko:  

Młodszy opiekun zwierząt/Opiekun zwierząt/Opiekun zwierząt wykwalifikowany Sekcja 

Słoniarnia i Nosorożce” 

UWAGA: 

Nie możemy rozpatrywać dokumentów, które wpłyną po terminie. 

 

Osoby zaproszone na spotkanie rekrutacyjne mogą spodziewać się pytań merytorycznych lub 

zadania tematycznego. 

 

Osoba, która w wyniku naboru zostanie wyłoniona, będzie zobowiązana dostarczyć 

dokumenty potwierdzające przebieg zatrudnienia i wymagane kwalifikacje, zgodne z 

informacjami ujętymi w CV. 

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej 

www.zoo.waw.pl/bip oraz na  tablicy informacyjnej przy budynku biura Miejskiego Ogrodu 

Zoologicznego. 
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