
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu ogłasza nabór na stanowisko: 
konserwatora urządzeń technicznych – wentylacja i klimatyzacja w pełnym wymiarze czasu pracy  
(1 etat). 
 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: 
 

 utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń instalacji elektrycznej, 
 wykonywanie konserwacji rozdzielni elektrycznej oraz stacji transformatorowej, 
 usuwanie usterek i wykonywanie napraw urządzeń i systemów wentylacji oraz klimatyzacji 

(systemów typu VRV, VRF, splitów, agregatów wody lodowe, różnorodnych urządzeń grzewczo-
chłodzących, urządzeń chłodniczych) zainstalowanych w obiektach Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego w Toruniu, 

 prowadzenie bieżącej kontroli sprawności, wykonywanie okresowych przeglądów i konserwacji,  
w tym czyszczenie i dezynfekcja elementów układów i wymiana filtrów, 

 dokonywanie wpisu wykonanych czynności do systemu CRO. 
 

Wymagania niezbędne: 
 

 Wykształcenie minimum zawodowe,  
 uprawnienia kwalifikacyjne do pracy przy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych grupy 1 (E1), 

preferowane powyżej 1 kV i grupy 2 (E2) w zakresie eksploatacji urządzeń klimatyzacyjnych, 
 certyfikat F-gazowy, 
 samodzielność, dobra organizacja pracy własnej, 
 doświadczenie w zakresie napraw i konserwacji urządzeń oraz systemów wentylacji, klimatyzacji  

i chłodniczych, 
 brak przeciwskazań do pracy na wysokościach powyżej 3 m, sprawność ruchowa, 
 zaangażowanie i dyspozycyjność do pracy w systemie zmianowym. 
 

Wymagania niezbędne: 
 mile widziane min. roczne doświadczenie na podobnym stanowisku. 

 
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 20 listopada 2020 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 – wentylacja, klimatyzacja;”  

 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 - 
wentylacja, klimatyzacja). 

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

          Dyrektor  
            Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 

      im. L. Rydygiera w Toruniu 
                    Sylwia Sobczak 


