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MIEJSKI  OGRÓD  ZOOLOGICZNY 
W  WARSZAWIE 

     Tel.:    +48 22 619 40 41      ul. Ratuszowa 1/3         e-mail:  zoo@zoo.waw.pl 
Faks:   +48 22 619 58 98      03-461 Warszawa                www.zoo.waw.pl 

 
Warszawa, 23.08.2021 r. 

 
Dyrekcja Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie 

ul. Ratuszowa 1/3, 03-461 Warszawa 
ogłasza nabór na stanowisko:  

 
Kierownik Sekcji Transportu i Zaopatrzenia 

 
 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 
 

 Wyszukiwanie dostawców na doraźnie zamówione towary i usługi dla Zoo z zachowaniem analizy 
ekonomicznej i znajomości ustawy „Prawo zamówień publicznych” (PZP) oraz prowadzenie 
dokumentacji w tym zakresie. 

 Prowadzenie ewidencji, sprawozdawczości  i nadzoru w zakresie spraw transportowych m.in. 
przeglądów, obsługi i naprawy samochodów, miesięcznych kart eksploatacji pojazdów 
służbowych i czasu pracy kierowców. 

 Bieżąca analiza stanu dostaw towarów sprowadzanych do  magazynu ZOO na podstawie umów. 
 Organizacja transportu wewnętrznego ZOO oraz przewozów związanych ze sprowadzeniem 

towarów i zwierząt środkami transportowymi ZOO oraz wynajmowanymi. 
 Gotowość do wyjazdów służbowych. 
 Organizacja spraw związanych ze sprowadzaniem i zakupem towarów oraz ich magazynowaniem, 

nadzór na magazynem spożywczym i technicznym. 

 Organizacja transportu ludzi, zwierząt, korespondencji i mienia ZOO. 

 Organizowanie właściwego zabezpieczenia sprzętu transportowego przed kradzieżą i dostępnością 
dla osób nieupoważnionych. 

 Praca w systemie Workflow. 

 Odpowiedzialność merytoryczna za prowadzenie grup i wyznaczonych limitów zakupowych. 

 
 
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: 
 
Miejsce pracy: praca w budynku socjalnym. Brak możliwości poruszania się na wózku inwalidzkim. Budynek 
niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. 
Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane z obsługą komputera, przemieszczaniem się wewnątrz i na 
zewnątrz budynku oraz rozmowami telefonicznymi. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń 
umożliwiających pracę osobom niewidomym. 
 
 
Wymagania niezbędne: 
 

 obywatelstwo polskie, 
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 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, 

 oświadczenie kandydata, że nie był skazany/-a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo 
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

 wykształcenie wyższe  

 prawo jazdy kat. B (mile widziana kat. E) 

 min. 4 lata doświadczenia zawodowego  
 

 
Wymagania dodatkowe: 
 

 wykształcenie wyższe kierunkowe (preferowane studia kierunków takich jak: logistyka, ekonomika i 
organizacja transportu, zarządzanie),  

 min. 1 rok doświadczenia w zakresie kierowania zespołem, poparte referencjami 
 otwartość na zmiany i proponowanie nowych rozwiązań 
 umiejętność zaprowadzenia dyscypliny w strukturach działu, oceny i rozwoju podwładnych 
 samodzielność, dokładność, odporność na stres 

 
 
Praca od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00-15.00 
 
 
Termin rozpoczęcia pracy: nie wcześniej niż 10.09.2021 r. 
 
Niezbędne dokumenty aplikacyjne: 
1/ CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej  
2/ list motywacyjny 
3/ oświadczenie kandydata na stanowisko urzędnicze (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/ minimalne wynagrodzenie początkowe brutto: 5 000,00 + dodatek stażowy 
5/ pracę w bardzo ciekawym, historycznie i przyrodniczo, miejscu.  
 
 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: 
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w 
jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%. 
 
 
Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie: 

 curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej w wersji pdf lub w wersji papierowej podpisane 
własnoręcznie; 
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 obowiązek informacyjny dla kandydata do pracy w wersji pdf lub w wersji papierowej podpisane 
własnoręcznie. Obowiązek informacyjny jest zamieszczony na stronie BIP łącznie z ogłoszeniem o 
naborze; 

 list motywacyjny w wersji pdf lub w wersji papierowej podpisany własnoręcznie; 
 oświadczenie kandydata (scan) w wersji pdf lub w wersji papierowej podpisane własnoręcznie. 

Oświadczenie jest do pobrania na stronie www.bip.zoo.waw.pl w zakładce Rekrutacja. 
 
Powyższe dokumenty należy przesłać w terminie do dnia 01.09.2021 r. włącznie: 

 w wersji elektronicznej pdf na adres: kadry@zoo.waw.pl  
 w wersji papierowej na adres: Miejski Ogród Zoologiczny ul. Ratuszowa 1/3, 03-461 Warszawa. 

 
 
Wiadomość w wersji elektronicznej lub kopertę z dokumentami papierowymi należy zatytułować: „Aplikacja na 
stanowisko Kierownik Sekcji Transportu i Zaopatrzenia”. 
Dokumenty, które nie spełniają wymagań niezbędnych lub wpłyną po ww. terminie, nie będą rozpatrywane i wraz z 
dokumentami kandydatów nieprzyjętych pozostaną w naszej bazie kandydatów. 
Osoba, która w wyniku naboru zostanie wybrana na ww. stanowisko, będzie zobowiązana dostarczyć dokumenty 
potwierdzające przebieg zatrudnienia i kwalifikacje wymagane przez  Pracodawcę i zgodne z oświadczeniami 
złożonymi w Curriculum Vitae. 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.zoo.waw.pl, oraz na  
tablicy informacyjnej w siedzibie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego przy ul. Ratuszowej 1/3 w Warszawie. 
 
 
 
 
 

 


