Ogród Zoobotaniczny w Toruniu ogłasza nabór kandydatów
na wolne stanowisko urzędnicze:

Dydaktyk
w jednostce organizacyjnej Gminy Miasta Toruń
Ogród Zoobotaniczny w Toruniu
Do naboru może przystąpić osoba spełniająca wymagania określone w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r. nr 223, poz.
1458) oraz posiadająca niżej wymienione kwalifikacje:
Określenie stanowiska urzędniczego:
Stanowisko: dydaktyk w Ogrodzie Zoobotanicznym w Toruniu
Rodzaj umowy: umowa o pracę od 1 czerwca 2018r.
Wymiar czasu pracy: 1 etat
I.

Wymagania niezbędne:

- znajomość obsługi sprzętu komputerowego,
- znajomość obsługi programów MS Office, Corel,
- znajomość zagadnień związanych z botaniką i zoologią, ze szczególnym uwzględnieniem
systematyki, fitogeografii i zoogeografii,
- bardzo dobra znajomość j. angielskiego w mowie i w piśmie.
II.

Wymagania dodatkowe:

- cechy osobowości: sumienność, staranność, samodzielność, odpowiedzialność, umiejętność
kreatywnego myślenia, umiejętność pracy w zespole, zdolności organizacyjne,
komunikatywność, wysoka kultura osobista,
- dyspozycyjność i gotowość do pracy w soboty i niedziele,
- doświadczenie w redagowaniu strony internetowej,
- umiejętność przygotowywania prezentacji multimedialnych,
- rozumienie roli ogrodów zoologicznych we współczesnym świecie,
- znajomość podstawowych przepisów prawnych związanych z ochroną przyrody (Konwencja
Waszyngtońska, Ustawa o Ochronie Przyrody),
- doświadczenie w pozyskiwaniu, prowadzeniu i rozliczaniu projektów unijnych,
- preferowane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku, staż lub praktyka w placówce
o charakterze ogrodu zoologicznego lub botanicznego, doświadczenie w pracy badawczej oraz
posiadanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych.
III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
-

Prowadzenie zajęć dydaktycznych w oparciu o zasoby Ogrodu Zoobotanicznego,
Oprowadzanie grup wycieczkowych,
Opracowywanie merytorycznych materiałów promocyjno-informacyjnych o Ogrodzie, również
w formie graficznej,
Organizacja imprez w Ogrodzie i poza Ogrodem w formie pikników, festynów, kampanii,
Bieżące redagowanie strony internetowej oraz profilu na Facebook’u,
Opracowywanie nowych scenariuszy zajęć dydaktycznych,
Organizowanie konkursów tematycznych,
Tłumaczenie specjalistycznych materiałów obcojęzycznych (j. angielski),
Korespondencja z instytucjami zagranicznymi (j. angielski),
Organizowanie działań promocyjnych,

- Pozyskiwanie funduszy ze źródeł zewnętrznych,
- Pomoc w prowadzeniu dokumentacji hodowlanej,
- Prowadzenie bieżących programów badawczych oraz opracowywanie projektów nowych
programów.
IV. Wymagane dokumenty:
list motywacyjny
życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),
kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
kopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu,
kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art.6 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21
listopada 2008 o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 nr 223, poz.
1458),
podpisana klauzula o treści: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z
ustawą z dnia 29.08 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926
z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.
z 2008 r. nr 223, poz. 1458)".
V. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,OZB - stanowisko – dydaktyk" należy
składać osobiście lub listownie w terminie do 18 maja 2018r. do godz. 12.00 na adres: Ogród
Zoobotaniczny w Toruniu, 87-100 Toruń ul. Bydgoska 7. Za datę złożenia oferty uważa
się datę wpływu przesyłki do Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu.
VI. Informacje o przebiegu naboru:
złożone oferty będą badane pod względem kompletności i spełniania przez kandydatów
wymagań formalnych na stanowisko urzędnicze,
-

/-/

oferty, które zostaną złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane,
ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych oraz terminu i miejsca przeprowadzenia dalszego
postępowania kwalifikacyjnego w sprawie naboru na w/w stanowisko, nastąpi w dniu
23.05.2018 r., od godziny 15oo w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej
Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu.
złożone przez uczestników oferty należy odebrać w terminie 14 dni od zakończenia udziału
w postępowaniu, w przeciwnym wypadku zostaną one komisyjnie zniszczone.

