
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu 
 ogłasza nabór na stanowisko:  

Mistrz – zespół hydraulików, pracowników remontowych, obsługi wentylacji i klimatyzacji 
 w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat). 

 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: 
 

 diagnozowanie i usuwanie awarii urządzeń technicznych znajdujących się na terenie Szpitala, 
 organizowanie pracy zespołu pracowników tj. hydraulików, pracowników remontowych, obsługi wentylacji  

i klimatyzacji oraz planowe i terminowe wykonywanie zadań, 
 wyznaczanie zadań pracownikom i stała kontrola realizacji prac z uwzględnieniem zasad BHP, 
 realizacja działań prewencyjnych i remontowych, 
 raportowanie zdarzeń wynikających z wykonanych prac, 
 kontrolowanie i utrzymywanie sprawności technicznej urządzeń. 

 
Wymagania niezbędne: 
 

 uprawnienia kwalifikacyjne do pracy przy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych grupy 1 (E1), 
preferowane powyżej 1 kV, 

 wykształcenie kierunkowe: automatyka, elektronika lub pokrewne, 
 znajomość systemu BMS, 
 znajomość metod pomiarów elektrycznych i elektronicznych, 
 znajomość i rozumienie pojęć oraz praktyczna wiedza z zakresu automatyki i elektroniki, 
 znajomość komponentów elektronicznych, 
 doświadczenie na podobnym stanowisku, 
 zaangażowanie i dyspozycyjność do pracy w systemie zmianowym. 
 

Oferujemy: 
 

 stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę), 
 praca m. in. w nowoczesnych  obiektach.        

 
Wymagane dokumenty: 
 

 kwestionariusz rekrutacyjny (dodatkowo może być załączone CV), 
 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów  

rekrutacyjnych, 
 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie. 

 
Miejsce i termin składania dokumentów: 
 

 dokumenty należy złożyć: do 31 marca 2021 r. 
 miejsce składania dokumentów: 

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu,  
ul. Św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń 
z dopiskiem: „Oferta – Dział techniczny – Mistrz hydraulików;”  

 ofertę można złożyć osobiście w Kancelarii Szpitala lub drogą pocztową na ww. adres lub przesłać na adres e-
mailowy: sekretariat@wszz.torun.pl (tytuł wiadomości: oferta pracy – Dział techniczny - Mistrz hydraulików). 

 
Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. 
 

           Z-pca Dyrektora  
                      ds. Administracyjno – Technicznych  
                  Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 

           im. L. Rydygiera w Toruniu 
                         Marcin Robaczewski 


