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                       Kierownika Działu Utrzymania Obiektu 
 
 
 
 
 

Wymagania: 

 wykształcenie wyższe (preferowany kierunek techniczny lub ekonomiczny); 
 doświadczenie zawodowe min 3 lata na stanowisku kierowniczym; 
 znajomość przepisów branżowych, a w szczególności: prawa budowlanego, energetycznego, zasad 

gospodarowania nieruchomościami; 
 znajomość specyfiki pracy i zarządzania placówek medycznych; 
 uprawnienia energetyczne, cieplne, gazowe będą dodatkowym atutem; 
 znajomość metodyki zarządzania projektami, certyfikat z zarządzania projektami będzie dodatkowym 

atutem 
 znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem 
 bardzo dobra obsługa pakietu MS OFFICE 
 dyspozycyjność 
 silna motywacja w osiąganiu wyznaczonych celów 
 umiejętność podejmowania decyzji 
 prawo jazdy kat. B 
 

Zakres obowiązków: 

 nadzór nad utrzymaniem w ruchu i sprawności technicznej budynków wraz z podstawową 
infrastrukturą techniczną zgodnie z wymogami technicznymi oraz prawa budowlanego 
i energetycznego; 

 przygotowywanie i prowadzenie projektów remontowych i realizacja inwestycji budowlanych; 
 zapewnienie ciągłych dostaw mediów oraz gazów medycznych wraz z prowadzeniem ich racjonalnej 

gospodarki;  
 nadzór nad bieżącą eksploatacją dźwigów, instalacji i urządzeń technicznych, elektrycznych, instalacji 

zasilających urządzenia i aparaturę medyczną wraz z automatyką; 
 nadzór nad zgodnym z przepisami gospodarowaniem nieruchomościami użytkowanymi przez szpital; 
 nadzór nad sprawnym usuwaniem awarii urządzeń technicznych; 
 podejmowanie inicjatyw w zakresie optymalizacji lub obniżania kosztów działalności 
 
 
Oferujemy: 

 interesującą i pełną wyzwań pracę;  
 stabilne warunki zatrudnienia; 
 szerokie możliwości zdobywania nowych doświadczeń; 
 wysoką kulturę pracy w młodym zespole profesjonalistów oraz przyjazną atmosferę; 
 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 31 października 2013 roku z dopiskiem ,,Kierownik Działu Utrzymania Obiektu” 
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 


