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Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną 

                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu 
poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:  

 

Administrator/ka Obiektu 
 
 

ZAKRES ZADAŃ: 

 weryfikacja i aktualizacja wykazów pomieszczeń i budynków w zakresie powierzchni, przeznaczenia oraz ich 
oznakowania, prowadzenie spraw, związanych z ich użytkowaniem. 

 prowadzenie spraw, związanych z utrzymaniem terenów w należytej czystości i estetyce, pielęgnacją zieleni oraz 
usługami DDD. Do Twoich obowiązków będzie należeć kontrola i nadzorowanie pracy firm zewnętrznych w ww. 
zakresie. 

 kontakt z jednostkami medycznymi w zakresie ich bieżących problemów/potrzeb i zgłaszanie nieprawidłowości/ 
potrzeb do stosownych komórek 

 prowadzenie spraw związanych z wyposażaniem kwaterunkowym – ewidencja, realizacja zamówień, przygotowanie 
postępowań, prowadzenie spraw związanych przeniesieniem, kasacją, sprzedażą, etc. 

 nadzór i wyznaczanie zadań pracownikom gospodarczym, przede wszystkim w zakresie prac porządkowych i 
przenoszenia wyposażenia oraz prowadzenie ewidencji ich czasu pracy. 

 prowadzenie spraw biurowych, związanych z ww. zakresem, m.in. redagowanie pism, rozliczanie faktur, 
przygotowanie dokumentacji przetargowej, etc. 

OCZEKIWANIA WOBEC KANDYDATÓW: 

 wykształcenia min. średniego, 

 zaangażowania, inicjatywy i chęci pogłębiania wiedzy, 

 komunikatywności, dobrej organizacji pracy i umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów, 

 dobrej znajomości MS Office. Mile widziana znajomość AutoCAD, 

 umiejętności redagowania pism i posiadanie tzw. "lekkiego pióra", 

OFERUJEMY: 

 umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu, 

 różnorodne i ciekawe zadania, 

 pracę w miłym zespole, 

 kompleksowe wdrożenie w obowiązki, 

 dofinansowanie pakietu sportowego. 

 WYMAGANE DOKUMENTY OD KANDYDATA: CV i list motywacyjny 

 

 MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH: 
 Dział Zarządzania Zespołami Ludzkimi (pokój -1.24)) Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, ul. Borowska 213; 50-556 Wrocław 
 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: artur.misciorak@usk.wroc.pl w terminie do 31.12.2022 r. 
 
 

 

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami 

 

W przypadku podania danych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa, uprzejmie prosimy o załączenie klauzuli 

zgody o przedmiotowej treści: 

mailto:artur.misciorak@usk.wroc.pl
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 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu  , ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław , nr 

KRS 0000136478, NIP 898-18-16-856, REGON 000289012 moich danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach aplikacyjnych w celu niezbędnym 

dla przeprowadzenia niniejszej rekrutacji, 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 (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, w skrócie 

RODO)”. 

 


