
 
 

Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie  

zaprasza do współpracy osobę na stanowisko: 

Kierownik Działu Technicznego 
Miejsce pracy: Warszawa 

Region: Mazowieckie 
 

Podstawowe zadania i obowiązki:  
 kierowanie i nadzorowanie prac zespołu technicznego w zakresie infrastruktury budowlanej, sprzętu medycznego 

i technicznego oraz prowadzonych procesów inwestycyjnych Szpitala Wolskiego 

 utrzymanie standardu eksploatacyjnego obiektów, sieci, instalacji oraz urządzeń i aparatury medycznej Szpitala 

Wolskiego - wymaganego dla obiektów ochrony zdrowia, w tym zapewnienie terminowości przeglądów technicznych 

 przygotowywanie, prowadzenie i rozliczanie działań konserwacyjnych, remontowych i inwestycyjnych   

 czynny udział w usuwaniu zagrożeń i awarii 

 kontrola realizacji zadań związanych z obsługą umów zewnętrznych, w tym serwisowych na realizację usług będących 

w zakresie odpowiedzialności Działu Technicznego 

 nadzór nad planowaniem i organizacją procesu zakupu aparatury i sprzętu medycznego 

 uczestnictwo w czynnościach przetargowych w zakresie odpowiedzialności Działu 

 nadzór nad efektywnym wykorzystaniem środków, planowanie wydatków Działu, rozliczanie nadzorowanych prac 

i zakupów 

 prowadzenie bieżącej sprawozdawczości  na rzecz Szpitala i jednostek nadzorczych 

Wymagania: 
 min. 3 lata na stanowisku kierowniczym, w tym min. 2 letnie doświadczenie w nadzorowaniu procesów inwestycyjnych 

i infrastruktury 

 znajomość regulacji prawnych niezbędnych do pracy na stanowisku, w tym zwłaszcza: ustawy o działalności leczniczej, 

ustawy o ustawy o wyrobach medycznych, prawa budowlanego, przepisów bhp i p.poż.; prawa zamówień publicznych, 

a także Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim  

powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą 

 terminowość; samodzielność; zdolności organizacyjne i komunikatywność;  umiejętność pracy w zespole; odporność 

na stres; wysoka kultura osobista 

 wykształcenie: wyższe inżynierskie  

 znajomość obsługi komputera w zakresie: edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego 

Mile widziane: 
 specjalizacja związana funkcjonowaniem aparatury medycznej: inżynieria kliniczna, elektronika, elektryka, mechanika, 

mechatronika, lub studia podyplomowe w jednym z wymienionych zakresów 

 posiadanie certyfikatów i uprawnień w zakresie aparatury medycznej 

 doświadczenie w sektorze ochrony zdrowia 

 znajomość obsługi programów komputerowych przeznaczonych do zarządzania aparaturą medyczną, programów 

kosztorysowych 

 

Oferujemy: 
 stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy 

 ciekawe wyzwania oraz możliwość rozwoju zawodowego 

 

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do pilnego przesyłania aplikacji z dopiskiem „Kierownik DT” na adres email: 

cv_techniczny@wolski.med.pl lub złożenie osobiście w Kancelarii Szpitala Wolskiego pod adresem:   

02-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17 

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami. 
 

Prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych zgody na przetwarzanie danych osobowych: 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 

r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922 z późn. zm.).” 
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