
UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY
   im.  Jana  Mikulicza – Radeckiego

 we Wrocławiu

Zatrudni
Głównego Energetyka

Wymagania:
Wykształcenie wyższe techniczne (elektryk lub energetyk)
Minimum pięcioletnie doświadczenie na stanowisku Głównego Energetyka w szpitalu
Dodatkowe uprawnienia kwalifikacyjne minimum:
D1: min. grupa 3,4,7,10; D2: min. grupa 1,2,4,5,7,10 a w szczególności:
-  uprawnienia  dozorowe  elektryczne  w  zakresie  urządzeń,  instalacji  i  sieci  o  napięciu
znamionowym powyżej 1kV;  zespołów prądotwórczych powyżej 50kW; 
-  uprawnienia  dozorowe  w  zakresie  sieci  i  instalacji  cieplnych  wraz  z  urządzeniami
pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
- uprawnienia dozorowe w zakresie urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych o mocy
powyżej 50 kW;
-  uprawnienia  dozorowe  w  zakresie  sprężarek  o  mocy  powyżej  20  kW  oraz  instalacji
sprężonego powietrza i gazów technicznych; urządzeń i sieci energetycznych oraz gazowych
- uprawnienia dozorowe w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji
automatycznej  regulacji;  sterowania  i  zabezpieczeń innych  urządzeń wymienionych
w zarządzeniu Ministra Gospodarki i z dnia 28 kwietnia 2003 r.
Wskazane uprawnienia budowlane będą dodatkowym atutem.

Zakres obowiązków:
Zapewnienie dostaw (zakup, wytworzenie), przesyłu i dystrybucji mediów komunalnych oraz
gazów medycznych. 
Techniczne utrzymanie urządzeń zapewniających dostawę mediów. 
Utrzymanie w ciągłym ruchu sieci i urządzeń elektryczno-energetycznych w USK. 
Swoim  działaniem  obejmuje  zadania  branży  elektrycznej,  sanitarnej,  ciepłowniczej,
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji a także gazów medycznych oraz dźwigów. 
Bieżąca eksploatacja wszystkich rodzajów dźwigów oraz eksploatacja instalacji zasilających
urządzenia i aparaturę medyczną wraz z automatyką.
Zapewnienie  dostaw  energii  cieplnej,  energii  elektrycznej,  zimnej  i  ciepłej  wody  z
zapasowych  (awaryjnych)  źródeł zasilania  oraz  zapewnienia  dostaw mediów  do instalacji
p.poż. we wszystkich budynkach USK. 
Prowadzenie analiz kosztów utrzymania obiektów eksploatowanych w USK, podejmowanie
stosownych działań wynikających z tych analiz zmierzających do ich racjonalizowania.
Rozliczanie, weryfikowanie i analiza faktur za dostarczane media.



Oferujemy:
interesującą i pełną wyzwań pracę;
stabilne warunki zatrudnienia;
szerokie możliwości zdobywania nowych doświadczeń;
szkolenia językowe;
dofinansowanie pakietu sportowego.

Oferty (list motywacyjny i CV) wraz z klauzulą "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101,
poz. 926 z późn. zm.)" prosimy składać do dnia 30 listopada 2013 roku z dopiskiem „Główny
energetyk” na adres:
Dział Kadr i Płac
Budynek H, I piętro, Pok. 2.39
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
ul. Borowska 213
50-556 Wrocław
lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: dt@usk.wroc.pl


