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Zoopark Chomutov hledá pracovníka na pozici evidence zvířat. 

 

Co bude vaším úkolem: 

 

• zajišťování centrální evidence zvířat v zooparku  

• zhotovení měsíčních uzávěrek stavu a pohybů zvířat 

• zaznamenávání veškerých změn stavu zvířat do mezinárodních databází a programů – 

např. ZIMS apod. 

• registrace a evidence všech nově narozených, popř. získaných zvláště chráněných druhů 

a druhů zařazených do CITES 

• registrace všech hospodářských zvířat (ovce, kozy, skot) a jejich přesunů, zajištění a 

kontrola veškerých administrativních úkonů 

• evidence všech koní, administrace průkazů, hlášenek, změn majitelů, připouštěcích lístků, 

nových hříbat 

• sestavování smluv týkajících se prodeje, nákupu, deponace, darování, výměny zvířat; 

vedení jednotlivých smluv v příslušných seznamech a databázích organizace (seznam 

smluv, spisová služba); zajišťování kompletních podkladů pro ekonomické oddělení 

• poptávání a nabízení zvířat prostřednictvím ZIMS, inzerce, webu organizace, komunikace 

s dalšími zoologickými zahradami 

• přeprava zvířat – kompletní příprava všech potřebných podkladů, komunikace 

s protistranou, zajištění dokumentů – u mezinárodních transportů v angličtině 

• spolupráce s marketingovým oddělením – podklady pro informační sdělení veřejnosti, 

vzdělávací programy, průvodcovské texty apod. 

 

Podmínkou: 

• znalost legislativy 

• znalost aktuálního stavu seznamu druhů CITES, červeného seznamu a dalších podobných 

• angličtina na komunikativní úrovni 

• uživatelské znalosti MS Office (MS Word, MS Excel, MS Outlook) 

 

Nabízíme: 

• kreativní a dynamickou práci v zajímavém prostředí zoologických zahrad 

• platové podmínky dle Nařízení vlády 300/2019 Sb. o platových poměrech zaměstnanců 

ve veřejných službách a správě 

• hlavní pracovní poměr na dobu určitou 

• pět týdnů dovolené, stravenky a další sociální výhody dle kolektivní smlouvy 

• nástup od 1. 7. 2020 

 

Motivační dopis a životopis zasílejte na e-mailovou adresu: mzdy@zoopark.cz. 

V případě, že Vás do 14 dnů nebudeme kontaktovat, jste bohužel nepostoupil/a do užšího kola 

výběru. Děkujeme za pochopení. 
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GDPR 

Informujeme vás, že v rámci výběrového řízení bude naše společnost Zoopark Chomutov, p. o., IČ: 

00379719, se sídlem Přemyslova 259, 430 01 Chomutov, zpracovávat vaše osobní údaje za účelem výběru 

vhodného zaměstnance a sjednání pracovní smlouvy na pozici evidence zvířat.  

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro provedení opatření zahrnujících 

vzájemná jednání a vyhodnocení ze strany naší společnosti před sjednáním pracovní smlouvy. Mezi tyto 

zpracované osobní údaje patří jméno a příjmení, datum narození, bydliště, e-mailová adresa, dosažené 

vzdělání a dosavadní pracovní zkušenosti.  

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu výběrového řízení, které jistě nepřekročí 3 

měsíce. Při zpracovávání vašich osobních údajů dostatečně zabezpečíme jejich ochranu a nebudeme je 

předávat žádné jiné právnické ani fyzické osobě. V souladu s příslušnými právními předpisy vás dále 

informujeme, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a není ze zákona povinné, máte právo na 

přístup k vašim osobním údajům u naší společnosti, dále máte právo požadovat opravu, výmaz nebo 

omezení zpracování vašich osobních údajů. Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních 

údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), na který se můžete obrátit se stížností. 
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