
Jste zkušený technik, kterému se nelíbí pracovní podmínky ve výrobní firmě?      

Rád byste jste pracoval v prostředí zoologické zahrady, kde budete denně 

přicházet do styku se zvířaty a s lidmi, kteří mají zvířata rádi? 

V současné době hledáme do našeho týmu šikovného kolegu/kolegyni. 

MISTR TECHNICKÉHO ODDĚLENÍ  

Náplň práce: 

• Organizace práce údržby pavilónů zvířat a dopravy 
• Zodpovědnost za chod střediska a vedení lidí. 
• Zodpovědnost za svěřený vozový park nákladních a osobních vozidel (traktory, 

Desta, osobní auta, elektrovozítka). 
• Zodpovědnost za technickou způsobilost vozidel k silničnímu provozu. 
• Zajištění pravidelné i preventivní údržby vozidel . 
• Vyhledávání a zpracovávání návrhů k dalším investicím v rámci dopravy a 

údržby. 
• Vyřizování škodních událostí 

Požadujeme: 

• Minimálně SŠ vzdělání s maturitou, technický obor - výhodou. 
• Minimálně 3 roky praxe, zkušenosti s vedením lidí - výhodou. 
• Základní znalosti související s technickými specifikacemi vozidel, jejich stavem, 

údržbou. 
• Aktivní přístup, zodpovědnost, komunikativnost, příjemné vystupování, týmovou 

spolupráci a loajalitu. 
• Řidičský průkaz skupiny B (sk. C - profesní průkaz výhodou). 
• Pracovní doba v ZOO vyžaduje nutnost trvalé péče o zvířata (zahrnuje tedy víkendy a 

státní svátky), s tím související nutnost řešení vážných problémů i mimo pracovní 
dobu. 
 

Nabízíme: mimořádně zajímavou práci se zvířaty, možnost dále se vzdělávat a odborně 
růst, nabízíme možnost podílet se na rozvoji Zoo Ostrava.  

Platové podmínky – viz platové tabulky 9.třída  - platy hrazené z veřejných financí jsou 

zcela určeny tabulkami dle Nařízení vlády č. 300/2019 Sb. Příloha č.1 

K tomu je možnost připočtení osobního ohodnocení až do maximální výše 50% tarifního 

platu, avšak pochopitelně s ohledem na zapracování, pracovní zkušenosti a nasazení. 

 

Benefity:  

1. Týden dovolené navíc (5 týdnů) 
2. Zajištěno stravování v rámci zoo 
3. Příspěvek zaměstnavatele na stravování 
4. Odměny při pracovních výročích a jubileích 
5. Výhody pro blízké v rámci nejbližší rodiny 
6. Otevřený přístup k odbornému a profesnímu rozvoji a růstu (dáno pracovitostí a 

chtěním zaměstnanců) 
7. Stejnokrojové vybavení  

 
 



Termín ústního pohovoru bude upřesněn po vyhodnocení jednotlivých uchazečů. 

 

V případě nesplnění požadavků na vzdělání a způsobilost si s ohledem na časové 

možnosti vyhrazujeme právo na takovéto přihlášky nereagovat. 

 

Pokud máte zájem o výše uvedenou pozici, tak nám zašlete svůj životopis společně s 
motivačním dopisem do 10. 5. 2023 na prace@zoo-ostrava.cz. 
 
Budeme se na Váš těšit. 
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