UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W OPOLU
Lider branży medycznej o ugruntowanej pozycji na rynku polskim,
realizujący wysokospecjalistyczne usługi medyczne zatrudni kandydatów na stanowisko:

ELEKTRYK
Miejsce pracy: Opole
Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku odpowiedzialna będzie za:






usuwanie zaistniałych awarii w instalacji elektrycznej i zasilaniu urządzeń elektrycznych,
wymianę źródeł światła,
eliminowanie przyczyn powstawania awarii w instalacji elektrycznej i
w rozdzielniach elektrycznych,
dokonywanie bieżącej oceny stanu technicznego urządzeń elektrycznych i układów sterowania (m.in. silników elektrycznych, zasilania wentylacji i klimatyzacji),
prace montażowe i demontażowe ( urządzeń i aparatury elektrycznej).

Od kandydatów na to stanowisko oczekujemy:



wykształcenia na poziomie zawodowym lub średnim technicznym o kierunku elektrycznym,
gotowości do pracy w ruchu ciągłym, w systemie równoważnym 12 godz.,
praca w nocy oraz w dniach wolnych od pracy (soboty, niedziele i święta)
 doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku,
 umiejętności pracy w doświadczonym i zgranym zespole
 dobrej organizacji pracy,
 umiejętności pracy pod presją czasu, odporności na stres sytuacyjny,
 odpowiedzialności, terminowości, dokładności i kreatywności,
 posiadania aktualnych świadectw kwalifikacyjnych elektryczne SEP grupy "E" do 15 kV
(ewentualnie do 1kV),
 umiejętności obsługi komputera na poziomie podstawowym,
 czytanie schematów elektrycznych (w stopni dobrym).
Uwaga: mile widziane:
 doświadczenie w obsłudze spalinowych agregatów prądotwórczych o dużej mocy,
 doświadczenie w zasilaniu układów z urządzeniami UPS,
 kwalifikacje elektryczne SEP grupy "D".
Wybranej osobie oferujemy:







pracę w zakładzie o stabilnej sytuacji w zatrudnieniu,
pracę pod merytorycznym kierownictwem w zespole doświadczonych pracowników równego szczebla,
narzędzia i wsparcie w wykonywaniu obowiązków,
możliwość rozwoju zawodowego w oparciu o szeroki merytorycznie zakres zadań,
zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na czas próbny z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,
pakiet socjalny.
Aplikacje proszę przesyłać na adres:
rekrutacja@wcm.opole.pl
lub
UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY
Al. Witosa 26, 45-401 Opole, tel. 77 45 20 490

z klauzulą
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji
zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz 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 (RODO).

