
 

 

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu 

Poszukuje kandydatów na stanowisko:  

Inspektora ds. Energetycznych 

Do zakresu obowiązków na stanowisku pracy należeć będzie: 

1. Prowadzenie eksploatacji i utrzymanie ruchu instalacji oraz urządzeń energetycznych (sieci zewnętrzne cieplne, 

wodne i kanalizacyjne, węzły cieplne, instalacje i urządzenia c.o., parowe, wod.-kan., c.w.u., systemy wentylacji 

mechanicznej, klimatyzacji, chłodnicze, agregaty wody lodowej, instalacje i urządzenia gazów medycznych, stacje 

uzdatniania wody, pompy, kompresory, itp.); 

2. Nadzór nad systemami automatyki na obszarze szpitala, 

3. Nadzór nad systemem BMS oraz weryfikacja działania układów objętych systemem, 

4. Nadzór nad systemami kontrolno-pomiarowymi, 

5. Przygotowanie i prowadzenie postępowań związanych z inwestycjami oraz usuwaniem awarii, 

6. Współpraca z innymi jednostkami w zakresie usuwania awarii. 

 

Wymagane kwalifikacje i oczekiwania w stosunku do kandydata 

• Minimum średnie wykształcenie techniczne lub zasadnicze wykształcenie zawodowe w odpowiednim zawodzie i 

praktyka w kierunku elektrycznym, energetycznym lub automatyka, 

• Doświadczenie na podobnym stanowisku pracy, 

• Znajomość przepisów i norm branżowych, 

• Dobra znajomość obsługi komputera, pakietu MS OFFICE oraz oprogramowania specjalistycznego, 

• Praktyczna znajomość zasad działania typowych układów automatyki, 

• Znajomość sterowników WAGO i SIEMENS dodatkowym atutem, 

• Znajomość SIEMENS Desigo Insight będzie dodatkowym atutem, 

• Umiejętność czytania dokumentacji technicznej oraz schematów elektrycznych, 

• Uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji i dozoru. 

 

Oferta pracodawcy 

• interesująca i pełna wyzwań praca; 

• stabilne warunki zatrudnienia; 

• szerokie możliwości zdobywania nowych doświadczeń; 

• dofinansowanie pakietu sportowego. 

 

Wymagane dokumenty od kandydata: CV, list motywacyjny, kopie uprawnień 

Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych 21.04.2017 r. z dopiskiem „INSPEKTOR DS. ENERGETYCZNYCH” na 

adres: Dział Personalny; Budynek H, I piętro; Uniwersytecki Szpital Kliniczny; ul. Borowska 213; 50-556 Wrocław lub pocz-

tą elektroniczną na adres e-mail: duo@usk.wroc.pl 

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu 
rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych - tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze 
zm.)” 

 


