
 

 

 

 

 

CENTRUM MEDYCZNE „DOBRZYŃSKA”  

POSZUKUJE OSOBY NA STANOWISKO 

 

ZASTĘPCY KIEROWNIKA DS. TECHNICZNO – GOSPODARCZYCH 

 

DO ZAKRESU OBOWIĄZKÓW BĘDZIE NALEŻAŁO W SZCZEGÓLNOŚCI: 

 Nadzór nad realizacją nowych oraz modernizacją istniejących instalacji. 

 Przeprowadzanie okresowych przeglądów, nadzór nad remontami i konserwacją systemów  

i urządzeń wchodzących w skład wyposażenia obiektu wraz z określeniem potrzeb w zakresie konserwacji  

i koniecznych remontów. 

 Organizacja  oraz nadzór nad prawidłowym prowadzeniem i przechowywaniem dokumentacji. 

 Organizacja remontów bieżących (poszukiwanie wykonawców, pomoc w przygotowywaniu umów, nadzór nad realizacją). 

 Organizowanie i nadzorowanie pracy personelu techniczno - konserwatorskiego, gospodarczego. 

 Utrzymywanie terenu, budynku i mienia w należytym stanie techniczno - eksploatacyjnym i w należytej 

czystości. 

 Planowanie, zakup środków, materiałów oraz sprzętu niezbędnego do utrzymywania budynku i terenów 

wokół budynku w dobrym stanie techniczno-eksploatacyjnym.  

 Organizowanie i nadzorowanie prac porządkowych w budynku i na terenach wokół budynku. 

 Przygotowanie materiałów i warunków konkursowych, specyfikacji istotnych warunków zamówienia  

w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz istotnych postanowień umowy. 

 Udział w pracach komisji konkursowej i przetargowej. 

 Udział w pracach komisji odbioru częściowego i końcowego inwestycji i prac remontowych. 

 Sporządzanie rocznych planów remontowo – inwestycyjnych oraz nadzór nad ich wykonaniem. 

 Współpraca z : inspektorami nadzoru, serwisami urządzeń technicznych i sieci znajdujących się na terenie 

budynku w zakresie objętym umowami, dzierżawcami powierzchni pod reklamy. 

 

CZEGO OCZEKUJEMY? 
 Wykształcenia technicznego. 

 Umiejętności czytania rysunku technicznego i dokumentacji budowlanej. 

 Wiedzy technicznej z eksploatacji obiektów i urządzeń. 

 Doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku (mile widziane w placówkach ochrony zdrowia). 

 Doświadczenia w kierowaniu zespołem oraz umiejętności  pracy w zespole. 

 Praktycznej znajomości pakietu MS Office. 

 

OFERUJEMY: 
 Kartę Benefit 

 Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę  

 Przyjazną atmosferę w pracy 
 

Oferty (CV) prosimy kierować do dnia 20.08.2021r. na adres mailowy: kadry@wzsoz.wroc.pl 

 
Prosimy o dołączenie w dokumentach rekrutacyjnych zgody na przetwarzanie danych osobowych. Przykładowa treść zgody poniżej: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  
z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000 z poz. zm.  oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 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 (RODO).” Zgodnie z art. 13 ust. 1-3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony danych 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 osobowych) informuję, iż Administratorem danych osobowych jest 
Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej zwany dalej WZSOZ, z siedzibą przy ul. Dobrzyńskiej 21/23, 50-403 Wrocław. Na stronie internetowej 

WZSOZ http://www.dobrzynska.wroc.pl/aktualnosci/klauzula-informacyjna umieszczona jest zakładka RODO, na której systematycznie aktualizowane są 

informacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz Klauzula informacyjna w związku z przeprowadzaną rekrutacją. 
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