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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: inspektor nadzoru ds. sanitarnych 
 

 

ZAKRES ZADAŃ: 

 koordynowanie procesu projektowego na każdym etapie przygotowania inwestycji 

 weryfikowanie poprawności realizacji prac budowlanych w branży sanitarnej 

 pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 

 kontrola, odbiór i rozliczanie robót sanitarnych 

 sporządzanie i weryfikacja kosztorysów 

 dokonywanie wizji lokalnych i ocena stanu technicznego nieruchomości 

 udział w pracach komisji technicznych i przetargowych 

 przygotowanie opisów przedmiotu zamówienia i specyfikacji technicznych do przetargów 

 współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi USK we Wrocławiu 

OCZEKIWANIA WOBEC KANDYDATÓW: 

 wykształcenie wyższe 

 uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót w specjalności sanitarnej 

 minimum 5-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku pracy 

 przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 

 znajomość przepisów prawa budowlanego 

 umiejętność wyceny, kalkulacji i kosztorysowania robót 

 znajomość środowiska Windows, w szczególności Microsoft Excel 

 prawo jazdy kat. B 

OFERUJEMY: 

 stabilne zatrudnienie, 

 umowę o pracę  

 rozwój wiedzy i doświadczenia, 

 profesjonalne szkolenia, 

 dodatkowe benefity (karta sportowa ) 

 WYMAGANE DOKUMENTY OD KANDYDATA: CV 

 

 MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH: 

 

 Biuro Podawcze Działu HR (poziom 0, pok.1.29) Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, ul. Borowska 213; 50-556 Wrocław (z dopiskiem „inspektor  

nadzoru ds. sanitarnych” ) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: duo@usk.wroc.pl w terminie do 12.08.2022 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: 

 

 

. 

 „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)”. 

 


