Borås Djurpark AB är en vackert belägen djurpark, anlagd 1962 och har idag växt till hela 40 hektar, med 15 outnyttjade för
expansion. Parken har sedan starten profilerat sig med mottot ”Djur i Natur”, vilket fortfarande är vår ledstjärna. Idag finns
ca 400 djur av 58 olika arter. Vi besöks årligen av drygt 200 000 gäster och är ett av Västsveriges största turistmål. Bolaget
består idag av två verksamhetsgrenar, Borås Djurpark och Borås Camping, med tillsammans 54 tillsvidareanställda. Bolaget
ingår i koncernen Borås Stadshus AB. Läs mer på www.borasdjurpark.se.

BORÅS DJURPARK AB SÖKER DJURVÅRDARE
Borås Djurpark AB söker djurvårdare på heltid för omgående anställning. Tjänsten är en
tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med sedvanliga djurvårdaruppgifter såsom skötsel, tillsyn, berikning och
träning av våra djur. I arbetet ingår även att förmedla information om parkens djur och vårt
bevarandearbete till våra gäster, både spontant vid gästmöten men också via mikrofon inför större
grupper.
Kompetens
Erforderlig utbildning är treårigt naturbruksgymnasium med inriktning djurvård eller motsvarande.
Du ska ha ett par års dokumenterad arbetslivserfarenhet inom djurvårdaryrket, gärna inom djurpark.
B-körkort är ett krav.
Personliga egenskaper
I vår organisation värdesätter vi en engagerad, positiv och samarbetsinriktad inställning. Vi söker dig
tycker om människor och har ett lättsamt sätt.
Som person ska du vara ansvarsfull, noggrann och kunna arbeta både i grupp och självständigt. Du är
initiativrik och flexibel och har lätt för att prioritera mellan olika uppgifter. Vidare ska du tycka om att
arbeta i ett högt tempo, vara driven och självgående men ändå vara stabil och behålla lugnet.
Då arbetet består av tunga lyft måste du ha god fysik.

Ansökan och kontakt
Välkommen att maila din ansökan med CV och personligt brev till jobb@borasdjurpark.se senast
2021-05-09 ange Djurvårdartjänst i ärende fältet.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Rekryteringen kan komma att avslutas innan
ansökningstidens utgång.

För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Arbetsledare Jeanette Kiiskinen, jeanette.kiiskinen@borasdjurpark.se eller
Arbetsledare Monica Rehn, monica.rehn@borasdjurpark.se

