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Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich 

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 w Dziale Rehabilitacji 

Zwierząt Dzikich  - w Sekcji Centrum CITES 
 

 

Zakres zadań na stanowisku: 

 opieka nad powierzoną grupą zwierząt zgodnie z wymogami biologicznymi 

 karmienie odpowiednim dla gatunku pokarmem, z odpowiednią częstotliwością 

 pozyskiwanie pokarmów naturalnych 

 sprzątanie i dezynfekcja klatek, terrariów oraz basenów zgodnie z wytycznymi 

przełożonego 

 monitoring warunków środowiskowych w terrariach 

 obserwacja zwierząt pod kątem objawów choroby i zgłaszanie wszelkich wątpliwości 

przełożonemu 

 unieruchamianie i odławianie zwierząt 

 wykonywanie czynności pielęgnacyjnych 

 wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego 

 

 

Wymagania niezbędne: 

 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych 

 obywatelstwo polskie lub znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem 

określonym w przepisach o służbie cywilnej, 

 dobra znajomość jęz. polskiego w mowie i piśmie 

 wykształcenie: podstawowe, zasadnicze zawodowe, 

 doświadczenie zawodowe: brak wymagań w zakresie doświadczenia zawodowego, do  

prawidłowego wykonywania obowiązków wystarczy odbycie krótkiego przeszkolenia 

stanowiskowego 

 

Wymagania dodatkowe (pożądane):  

 wykształcenie średnie kierunek biologia 

 staż pracy: staż pracy min. 1 rok w tym min. 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na 

podobnym stanowisku lub wolontariat w ZOO 

 doświadczenie w opiece nad gadami, płazami lub bezkręgowcami 
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Miejsce pracy: 

 

 

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

 

Praca w budynku Działu Rehabilitacji Zwierząt Dzikich oraz poza nim. Brak możliwości poruszania się 

na wózku inwalidzkim. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. 

Stanowisko pracy związane z przemieszczaniem się wewnątrz i na zewnątrz budynku. Na stanowisku 

pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym. 

 

 

Niezbędne dokumenty aplikacyjne: 

 

  CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej  

  list motywacyjny 

  oświadczenie kandydata na stanowisko pomocnicze (do pobrania na stronie  

 www.zoo.waw/bip) 

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

  mile widziane referencje 

 

Co oferujemy? 

 

 umowę o pracę i stabilne zatrudnienie 

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

 wypoczynku dzieci, bony świąteczne itp. 

 „trzynasta pensja” 

  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 

29.01.2023 r.   

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

opiekun zwierząt w Dziale Rehabilitacji Zwierząt Dzikich w Sekcji CITES” 

UWAGA: 

Nie możemy rozpatrywać dokumentów, które wpłyną po terminie. 

 

Osoby zaproszone na spotkanie rekrutacyjne mogą spodziewać się pytań merytorycznych lub zadania 

tematycznego. 

 

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 

listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 t. j.),  zobowiązany jest 

do złożenia wraz z dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. 
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Osoba, która w wyniku rekrutacji zostanie wyłoniona, będzie zobowiązana dostarczyć dokumenty 

potwierdzające przebieg zatrudnienia i wymagane kwalifikacje, zgodne z informacjami ujętymi 

w CV. 

 

 

 

 


