
1. Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy zatrudni osobę na stanowisko 
Inspektora ds. energetyki w Dziale Utrzymania Infrastruktury.  

Zadania:  

- Organizowanie pracy konserwatorów celem zapewnienia ciągłości dostaw energii 
elektrycznej, zarówno z sieci energetyki zawodowej jak i ze źródeł zasilania awaryjnego we 
wszystkich obiektach szpitala.  

- Współudział w organizowanie pracy konserwatorów celem utrzymania ciągłości pracy 
urządzeń klimatyzacji, wentylacji i chłodnictwa ze szczególnym uwzględnieniem wymagań 
sanitarnych obowiązujących dla sal operacyjnych i intensywnej terapii. 

- Sprawowanie kontroli nad przeprowadzaniem okresowych przeglądów sprawności 
technicznej urządzeń powyższych instalacji, oraz nadzór nad usuwaniem awarii na 
instalacjach i urządzeniach, a w przypadku wystąpienia poważnej awarii wykraczającej poza 
możliwości sprzętowe działu, zgłaszanie tego faktu przełożonemu. 

- Zabezpieczenie pracownikom działu bezpiecznych warunków pracy przy użyciu sprzętu 
ochronnego i zabezpieczającego z aktualnymi wynikami badań oraz nadzorowanie 
przestrzegania przepisów BHP i Ppoż przy użyciu tego sprzętu.  

- Zabezpieczanie materiałowe zapewniające utrzymanie eksploatacyjne oraz umożliwiające 
sprawne wykonywanie prac remontowo-adaptacyjnych.  

- Zbieranie i uaktualnianie dokumentacji technicznej dotyczącej instalacji elektrycznej.  

Wymagania niezbędne:  

- Wykształcenie średnie o kierunku elektrycznym  

- Świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru, uprawniające do kierowania 
czynnościami osób wykonujących pracę w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, 
montażu i kontrolno-pomiarowym, Uprawnienia SEP : Grupa 1.  

- Znajomość układów energoelektronicznych oraz umiejętność czytania schematów 
elektrycznych. 

Wymagania pożądane:  

- Wykształcenie wyższe o kierunku elektrycznym  

- Biegła znajomość MS Office ( Word, Excel)  

- znajomość i przestrzeganie przepisów prawa związanych z realizowanym zakresem 
czynności,  

- Wiedzy i doświadczenia w zakresie technicznej obsługi budynków.  



- Znajomość podstaw miernictwa elektronicznego (oscyloskopy, generatory, analizatory, 
układy pomiarowe itp.),  

- Umiejętność pracy w zespole oraz bardzo dobra organizacja pracy,  

- Samodzielność w działaniu i umiejętność samodzielnego organizowania czasu pracy. 

Oferujemy:  

- Umowę o pracę  

- Szeroki pakiet świadczeń socjalnych  

- Możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwijania własnej wiedzy 

Szpital zastrzega sobie możliwość kontaktowania z wybranymi kandydatami. 

 

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

Zadania:  

- 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: 

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 

Szpital zastrzega sobie możliwość kontaktowania z wybranymi kandydatami. 

 

3. Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy zatrudni osobę na stanowisko 
Konserwatora instalacji i urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych w Dziale Utrzymania 
Infrastruktury.  

Zadania: 

- Prowadzenie prac związanych z konserwacją oraz codzienną obsługą urządzeń i instalacji 
wentylacji i klimatyzacji w obiektach szpitala. 

- Przeprowadzanie okresowych przeglądów sprawności technicznej urządzeń i instalacji 
wentylacji i klimatyzacji. 



- Usuwanie awarii urządzeń i instalacji wentylacji i klimatyzacji. 

- Pełnienie funkcji dyżurnego działu wentylacji i klimatyzacji. 

Wymagania: 

Wymagania niezbędne: 

- Wykształcenie zasadnicze zawodowe o kierunku elektrycznym, elektromechanicznym, 
monter elektronik, mechanicznym lub budowlanym w zakresie instalacji i urządzeń 
sanitarnych, klimatyzacji i wentylacji lub pokrewne. 

Wymagania pożądane: 

- Świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji grupa 1 pkt 3 i grupa 2 pkt 5 
urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne 
urządzenia energetyczne urządzenia wentylacji i klimatyzacji o mocy powyżej 50 kW (w 
przypadku braku możliwość sfinansowania przez szpital). 

- Doświadczenie na podobnym stanowisku. 

Oferujemy: 

- Umowę o pracę 

- Szeroki pakiet świadczeń socjalnych 

- Możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwijania własnej wiedzy 

- Możliwość uzyskania uprawnień energetycznych SEP w przypadku braku aktualnych 
uprawnień. 

Szpital zastrzega sobie możliwość kontaktowania z wybranymi kandydatami. 

 

4. Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy zatrudni osobę na stanowisko 
Specjalisty ds. instalacji sanitarnych w Dziale Utrzymania Infrastruktury.  

Zadania:  

- Sprawowania nadzoru nad utrzymaniem ciągłości pracy i sprawności instalacji i urządzeń: 

 centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego oraz pary, 
 wodno-kanalizacyjnych obejmujących zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie 

ścieków, własne ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, hydrofornie, podczyszczalnie 
ścieków, 

 gazów medycznych obejmującą sprężarkownie, tlenownie, oraz stacje próżni. 



- Bieżące monitorowanie wpływających zgłoszeń o awariach, nieprawidłowościach w 
działaniu urządzeń i instalacji branży energetyczno-cieplnej, gazu ziemnego, gazów 
medycznych oraz wodno-kanalizacyjnej, kontrola i nadzór nad usuwaniem awarii i 
przywrócenia urządzeń i instalacji do stanu pełnej sprawności. 

- Kontrola terminowości przeprowadzenia i uczestnictwo w odbiorach urządzeń i instalacji 
wykonywanych przez UDT. 

- Sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy zespołów pracowników związanych z branżą 
energetyczno-ciepłowniczą, wodno- kanalizacyjną i gazów medycznych. Sporządzanie 
okresowych raportów i planów prac, kontrola wykonania czynności. 

- Przygotowywanie wniosków i opisów przedmiotu zamówienia dla postępowań 
przetargowych dotyczących przeglądów, napraw, remontów nadzorowanych urządzeń i 
instalacji. 

Wymagania:  

Wymagania niezbędne:  

- Wykształcenie minimum średnie, pożądane wyższe techniczne w specjalności inżynieria 
środowiska, inżynieria sanitarna, energetyka, budownictwo lub pokrewne. 

- Świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji i dozoru grupy 2 pkt. 
1,2,3,4,6,7,8,9,10 oraz świadectwo kwalifikacyjne grupy 3 pkt. 5,6,7,8,10 (w przypadku braku 
możliwość uzyskania na koszt szpitala.) 

- Umiejętność rozwiązywania problemów technicznych oraz zarządzania budynkiem i 
infrastrukturą zewnętrzną. 

- Umiejętność czytania dokumentacji technicznej w zakresie nadzorowanych branż. 

- Samodzielność w działaniu i umiejętność samodzielnego organizowania czasu pracy. 

- Umiejętność pracy i komunikacji w zespole. 

- Dobra znajomość pakietu MS-Office. 

Wymagania pożądane:  

- Uprawnienia budowlane do nadzorowania i kierowania robotami w specjalności 
instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych, 

- Doświadczenie na podobnym stanowisku. 

 



Oferujemy:  

- Umowę o pracę. 

- Szeroki pakiet świadczeń socjalnych. 

- Możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwijania własnej wiedzy. 

- Możliwość uzyskania uprawnień energetycznych SEP w przypadku braku aktualnych 
uprawnień. 

Szpital zastrzega sobie możliwość kontaktowania z wybranymi kandydatami. 

 

 


