
UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY 
im.  Jana  Mikulicza – Radeckiego 

we Wrocławiu 
 

                                               Zatrudni 
                      INŻYNIERA OBSŁUGI STACJI DIALIZ 
 
 
 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE 
 wykształcenie wyższe techniczne  

( Wydział Podstawowych     Problemów Techniki, Inżynieria Biomedyczna, Aparatura Elektromedyczna) 
 umiejętność pracy w zespole 
 dyspozycyjność 
 samodzielność 
 gotowość do uczenia się 
 

WYMAGANIA DODATKOWE 
 uprawnienia elektryczne E1 do 1kV 
 doświadczenie na podobnym stanowisku  

 
ZAKRES OBOWIĄZKÓW 
1. Sprawowanie bieżącej opieki nad aparaturą i sprzętem medycznym Stacji Dializ, Stacji Uzdatniania Wody, 

Centralnego Bloku Operacyjnego oraz pozostałego sprzętu i aparatury medycznej stanowiącej wyposażenie 
szpitala, w ramach posiadanej wiedzy, dostępności do narzędzi oraz dokumentacji technicznej, a w  
szczególności: 

 usuwanie awarii i usterek, 
 weryfikacja zgłoszonych w programie MM Ewidencja awarii sprzętu i aparatury medycznej, 
 przeprowadzanie przeglądów okresowych, konserwacji oraz kontroli stanu technicznego 
 opiniowanie stanu technicznego 

2.    Raportowanie wykonanej pracy w systemie MM Ewidencja oraz dbanie o dokumentację z  
przeprowadzonych napraw i konserwacji aparatury i sprzętu medycznego. 

3.    Szkolenia personelu medycznego z zakresu obsługi i konserwacji aparatury i sprzętu medycznego. 
4.    Utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami serwisów zewnętrznych oraz kontrola nad  

przeprowadzanymi przez nich naprawami, przeglądami, konserwacjami, itp. 

 
 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI 
 utrzymania wyposażenia i aparatury medycznej, w stanie ciągłej zdatności do użycia – w ramach    

uzyskanych uprawnień, 
 zapewnienia bezpieczeństwa stosowania aparatury medycznej w procesie usług medycznych, 
 zapewnienie terminowej obsługi serwisowej oraz okresowych przeglądów, legalizacji,  
 zapewnienie łatwej weryfikacji statusu sprawności urządzenia. 

 
ZAKRES UPRAWNIEŃ 
 podpisywanie raportów serwisowych 
 uzupełnianie wpisów w karatach technicznych / paszportach technicznych na podstawie  dowodów 

wykonania przeglądu, kalibracji lub legalizacji. 
 
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 12.12.2014 r. roku z dopiskiem ,,Inżynier Obsługi Stacji Dializ” na adres: 
Dział Personalny 
Budynek H, I piętro, Pok. 2.39 
Uniwersytecki Szpital Kliniczny 
ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław 
lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: dsz@usk.wroc.pl 


