Jste zkušený elektrikář, 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?
Požadovaná profese: Elektrikář
Pracovní úvazek: Plný
Pracovně právní vztah: Hlavní pracovní poměr
Co vás čeká?




zajišťování chodu jednotlivých pavilónů v oblasti elektra
případné montáže elektro v areálu ZOO
spolupráce v rámci oddělení

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít





aktivní vyhlášku 50/78Sb, § 6 a vyšší
zkušenosti na obdobné pozici
samostatnost i ochota spolupracovat
zkušenosti s kamerovými systémy vítaná taktéž zkušenosti se slaboproudem - čidly, PLC, IT,
regulátory

Minimální stupeň vzdělání: středoškolské vzdělání s maturitou (podmínka), práce s PC. Orientace
v energetických zařízeních výhodou.
Jiné nutné požadavky: s ohledem na vysokou odbornou náročnost a práci s ohroženými druhy
živočichů požadujeme flexibilitu, vysoké nasazení a schopnost reagovat aktivně při řešení problémů.
Jedná se o fyzicky náročnější práci. 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 7.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. Možnost zdarma získat referenční zkoušky pro řízení služebních vozidel (podmínkou je řidičský
průkaz třídy B)
8. Možnost zdarma získat další zkoušky či certifikáty (například přepravce zvířat, odborné
studium, jako je například SVOPAP aj.)
9. Možnost reprezentovat Zoo Ostrava na odborných mítincích v ČR i v zahraničí (dáno
schopnostmi zaměstnanců)
10. Stejnokrojové vybavení
Přihlášky s životopisem, prosím, zasílejte e-mailovou adresu prace@zoo-ostrava.cz.
Termín výběrového řízení 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!

