Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy zatrudni osobę na stanowisko
Konserwatora elektryka w Dziale Utrzymania Infrastruktury

Konserwator elektryk
Numer referencyjny: KE/TUI/2019

Główne zadania osoby na tym stanowisku:








Wymiana zużytego sprzętu elektrycznego oraz zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej
Usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych
Udział w procesach remontowo – adaptacyjnych w zakresie instalacji elektrycznych
Przeprowadzanie okresowych przeglądów sprawności technicznej urządzeń, instalacji i obiektów
elektroenergetycznych
Uruchamianie i konserwacja urządzeń zasilania awaryjnego szpitala
Naprawy sprzętu AGD, urządzeń gastronomicznych kuchni szpitalnej
Udział w odbiorach instalacji w nowo wybudowanych budynkach

Wymagania niezbędne:





Wykształcenie minimum zawodowe mile widziane średnie (elektryk, elektromonter, automatyk,
elektronik)
Min. 3 – letni staż pracy udokumentowany świadectwami pracy na stanowisku elektryka, automatyka
Umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną (czytanie rysunków technicznych, schematów
elektrycznych)
Aktualne świadectwa kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji:
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające
i zużywające energię elektryczną (urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym do 1 kv,
zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW, aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia
i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji)

Wymagania pożądane:






Podstawowa znajomość obsługi komputera
Znajomość obsługi i napraw instalacji przyzywowych występujących w szpitalach (Ackermann, FACI,
Elektrosygnał, ABB Signal)
Znajomość podstaw automatyki ze szczególnym zwróceniem uwagi na układy SZR
Aktualne świadectwo kwalifikacyjne grupy E do prac przy urządzeniach, instalacjach sieciach
o napięciu znamionowym powyżej 1kV
Dyspozycyjność w sytuacjach awaryjnych

Oferujemy:




Umowę o pracę
Szeroki pakiet świadczeń socjalnych
Możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwijania własnej wiedzy

Aplikacje (CV, list motywacyjny) prosimy składać w Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi Szpitala
lub przesyłać na adres:

rekrutacja@jurasza.pl
z podaniem w temacie numeru referencyjnego oraz zamieszczoną klauzulą: "Wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji przez Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy (adres: ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-

094 Bydgoszcz) zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z późn.
zm.)"
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania Państwa danych osobowych dostępna jest na stronie www.jurasza.pl
w zakładce Ogłoszenia/Oferty Pracy.

Szpital zastrzega sobie możliwość kontaktowania z wybranymi kandydatami.

