
Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko 

 

Mistrz zmiany – Technolog Serwisant 

Specjalność: uzdatnianie wody, instalacje HVAC i sanitarne  

Miejsce pracy: Łódź 

 

Opis stanowiska: 
 

Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury technicznej obiektu związanej z: 

 filtracją i uzdatnianiem wody w biotopach (systemy Life Support System), 

 wentylacją i klimatyzacją, 

 systemami grzewczymi, 

 instalacjami sanitarnymi 

 instalacjami elektrycznymi, 

 zespołem prądotwórczym, 

 instalacją gazową, 

 automatyką, sterowaniem i aparaturą kontrolno – pomiarową w stosunku do urządzeń i instalacji,  

 infrastruktury technicznej obiektu. 

Prowadzenie napraw awaryjnych, przeglądów okresowych, prac remontowych i konserwacyjnych instalacji  

i urządzeń w obiekcie. 

Monitorowanie parametrów pracy technologii wody w biotopach, ogrzewania i wentylacji. 

Prowadzenie dokumentacji procesu technologicznego. 

Dbałość o terminowość, efektywność, jakość i bezpieczeństwo pracy. 

 

Wymagania: 

 

 wykształcenie minimum średnie, preferowane wykształcenie techniczne w jednej ze specjalności: 
hydraulicznej, elektrycznej, mechanicznej, mechatronicznej lub instalacji sanitarnych, 

 min. 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowiskach pracownika utrzymania ruchu lub obsługi 
technicznej obiektów budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń i instalacji technicznych, 

 odpowiedzialne podejście do powierzonych zadań i obowiązków, 

 gotowość do podjęcia pracy w systemie zmianowym, 

 umiejętność analizy danych, 

 umiejętność pracy w zespole. 
 
 

Dodatkowymi atutami będą: 
 

 znajomość technologii uzdatniania wody, 

 znajomość zagadnień dotyczących wentylacji i systemów grzewczych (HVAC) 

 

Oferujemy: 

 

 współpracę z dynamicznie rozwijającą się Spółką, 

 realny wpływ na rozwój Spółki, 

 możliwość rozwoju zawodowego’ 

 stabilne zatrudnienie 

 dołączenie do nowego, rozwojowego zespołu i projektu 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji zawierającej C.V. i list motywacyjny na adres: 

rekrutacja@zoo.lodz.pl 



Jeżeli zdecyduje się Pani/Pan przekazać nam swoje dane osobowe do aplikacji  
prosimy o dopisanie poniższej klauzuli: 
 
„Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c. Rozporządzenia  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych ujawnionych w dokumentach aplikacyjnych przez Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Sp. z o.o.,  
w celach związanych z procesem rekrutacji oraz dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów 
rekrutacyjnych.” 

 

Zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  

Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: RODO). 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ogród Zoologiczny  

w Łodzi Sp. z o. o. z siedzibą, w (94 – 303)  Łodzi  przy ulicy Konstantynowskiej 8/10  

(dalej: administrator), adres mailowy sekretariat@zoo.lodz.pl.  
2. W sprawie swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się także  z naszym inspektorem ochrony danych  

e-mail: iod@zoo.lodz.pl. 

3. Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. 221 Kodeksu pracy będą przetwarzane w celu: 
a) realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 221 1 Kodeksu pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO, 
b) a jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę zawartą na piśmie w swojej aplikacji Pani/Pana dane osobowe będą 

przetwarzane także w zakresie wizerunku oraz w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: 221 

Kodeksu pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 
4. Jeżeli wyrazi Pani/Pan którąkolwiek z wyżej wskazanych zgód, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody  

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. Zgodę można cofnąć mailowo na powyższe adresy. 
5. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 lit. a jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału  

w rekrutacji.  Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w pkt 3 lit. b jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość 

udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny 
uzasadniającej odmowę zatrudnienia).   

6. Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy, a dane przetwarzane 

w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 12 miesięcy. W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje  
lub wykorzystanie wizerunku dane te zostaną niezwłocznie usunięte.  

7. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu kadr oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu.  

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby,  
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. 
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

9. Informuję, iż Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, niemniej jednak nie będzie to prowadziło  
do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione 

do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa. 

 


