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         Olesno, 15.04.2021r.  
  

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie 46-300 Olesno ul. Klonowa 1 
ogłasza nabór na stanowisko: 

 
Kierownika Działu Technicznego i Eksploatacyjnego  

Opis stanowiska: 
 Zapewnienie prawidłowej eksploatacji nieruchomości i obiektów szpitalnych poprzez 

            przeprowadzanie okresowych przeglądów, przygotowywania planów i zakresów remontów 
            oraz ich nadzorowanie, dokonywanie napraw i drobnych remontów, 
      2.   Nadzór nad organizowaniem i realizowaniem działań zapewniających właściwy stan   
             sanitarno-techniczny obiektów Szpitala, 
      3.   Nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z kompleksowym zarządzaniem sprzętem i 
            aparaturą medyczną Szpitala, w tym prowadzenie spraw dotyczących serwisowania i   
            przeglądów technicznych, prowadzenia ewidencji sprzętu i aparatury medycznej stanowiącej    
            wyposażenie Szpitala. 
      4.   Nadzór nad prowadzeniem spraw w zakresie zaopatrzenia w gazy medyczne, wodę, energię     
            elektryczną i cieplną, ścisły nadzór i utrzymanie w należytym stanie technicznym instalacji   
            wodno-kanalizacyjnej, wentylacji i klimatyzacji, instalacji elektrycznej i cieplnej. 
      5.   Nadzór nad firmami prowadzącymi działalność usługową w zakresie obsługi technicznej  
            Szpitala. 
      6.   Nadzór nad utrzymywaniem czystości i porządku na terenie i w obiektach Szpitala oraz nad   
            zapewnieniem w obiektach Szpitala wymaganych warunków sanitarno-epidemiologicznych. 
      7.   Nadzór nad organizowaniem i koordynacją transportu sanitarnego. 
      8.   Nadzór nad prowadzeniem gospodarki odpadami. 
      9.   Dokonywanie opisu przedmiotu zamówienia dla potrzeb Zamówień Publicznych. 
     10.   Przestrzeganie obowiązków w zakresie gospodarki finansowej Szpitala. 
     11.   Przygotowanie planów inwestycyjnych Szpitala (długoterminowych), przygotowywanie  
             harmonogramów rocznych przeglądów budynków i urządzeń, remontów i inwestycji. 
Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem: 
Wymagania konieczne: 
    O stanowisko mogą ubiegać się osoby, które: 

1. Posiadają wykształcenie wyższe budowlane lub techniczne lub wykształcenie średnie zawodowe 
budowlane lub średnie zawodowe techniczne. 

2. Posiadają min. 3 lata pracy (w przypadku wykształcenia wyższego) lub min. 5 lat stażu pracy (w 
przypadku wykształcenia średniego zawodowego) oraz doświadczenie w zakresie pracy na stanowisku 
kierowniczym związanym z techniczną obsługą firmy. 

Wymagania dodatkowe: 
      1.    Umiejętność planowania i organizacji pracy, kierowanie zespołem pracowniczym. 
Oferujemy: 
      1.    Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. 
 
Osoby zainteresowane zapraszamy  do przesyłania aplikacji z dopiskiem „Kierownik DTE” na adres email: 
sekretariat@szpitalolesno.pl lub kadry@szpitalolesno.pl lub też złożenie osobiście w Sekretariacie Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Oleśnie, 46-300 Olesno, ul. Klonowa 1 do dnia 31 maja 2021r. 

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 
Prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych zgody na przetwarzanie danych osobowych: 


