Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie
pilnie poszukuje doświadczonej i zmotywowanej osoby na stanowisko:

Kierownik Sekcji Ds. Inwestycji i Remontów
w Dziale Technicznym
Miejsce pracy: Warszawa

Podstawowe zadania i obowiązki:


Prowadzenie spraw związanych z realizacją procesów inwestycyjnych i remontowych ( faza przygotowawcza, w tym
projektowa, faza wykonawcza) na terenie Szpitala Wolskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami;



Ścisła współpraca z personelem Szpitala w zakresie opracowania założeń do realizacji procesów inwestycyjnych i
remontowych;



Sprawdzanie zgodności opracowanej na zlecenie Szpitala Wolskiego dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy,
przebudowy lub remontu budynków z wytycznymi użytkownika oraz z obowiązującymi przepisami;



Uzyskiwanie decyzji i zezwoleń warunkujących prace remontowo - inwestycyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami,



Przygotowanie części merytorycznej Opisu Przedmiotu Zamówienia do przetargów na: prace projektowe, roboty budowlane,
nadzory inwestorskie oraz innych niezbędnych danych do przeprowadzenia procedur przetargowych;



Sporządzanie wniosków dotacyjnych w zakresie zadań inwestycyjnych i remontowych, realizacja umów dotacyjnych i
związanej z ich realizacją sprawozdawczości;



Zlecanie oraz prowadzenie okresowych przeglądów stanów technicznych obiektów Szpitala, w tym budowlanych i
instalacyjnych;



Nadzór nad prowadzeniem i terminową aktualizacją książek obiektu budowlanego



Prowadzenie bieżącej ewidencji poniesionych kosztów odrębnie na działalność remontową i inwestycyjną;



Sporządzanie innych informacji i sprawozdawczości w zakresie działań inwestycyjnych i remontowych Szpitala Wolskiego;



Znajomość i przestrzeganie aktualnie obowiązujących uregulowań w ramach systemu Zarządzania Jakością w szpitalu.



Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych wchodzących w zakres obsługi inwestycyjno-remontowej.

Wymagania:








Wykształcenie wyższe techniczne, mile widziane z branży budowlanej;
Doświadczenie zawodowe min. 5 lat w branży budowlanej lub instalacyjnej w projektowaniu, przygotowaniu, wykonawstwie,
nadzorze lub eksploatacji budynków, mile widziane doświadczenie w ochronie zdrowia;
Doświadczenie zawodowe min. 3 lata na stanowisku kierowniczym;
Sumienność i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków;
Dobra znajomość obsługi komputera;
Bardzo dobra umiejętność pracy w zespole;
Bardzo dobre zdolności komunikacyjne i organizacyjne;

Oferujemy:





stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu;
atrakcyjne warunki zatrudnienia;
miłą atmosferę w zespole;
możliwość rozwoju zawodowego;

Osoby zainteresowane zapraszamy do pilnego przesyłania aplikacji z dopiskiem „Kierownik Sekcji Ds. Inwestycji i Remontów w Dziale
Technicznym” na adres email: wkuzio@wolski.med.pl
lub kontakt z Kierownikiem Działu Techniczego pod numerem telefonu (022) 38-94-715
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. 2018, poz. 1000 z późn. zm.).”
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1)
administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Warszawie, adres: ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa;
2)
administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za
pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wolski.med.pl;
3)
administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub
osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej. Dane osobowe pracowników są przetwarzane na
podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
4)
dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator
zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania,
zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
5)
administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6)
mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1)
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 180 dni liczonych od dnia
zakończenia procesu naboru;
2)
przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego;
3)
podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych
osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy;
4)
administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

