
Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. zapewnia szeroki  zakres świadczeń medycznych w systemie stacjonarnym i ambulatoryjnym. 

POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA STANOWISKO
KIEROWNIK DZIAŁU UTRZYMANIA RUCHU
Miejsce pracy: Starogard Gdański

pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie, 
stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, 
możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji, 
przyjazny, otwarty i wspierający zespół współpracowników

OFERUJEMY:

wykształcenie średnie;
mile widziane wykształcenie wyższe; 
doświadczenie w zawodzie min. 5 lat;
znajomość prowadzenia dokumentacji technicznej (w tym
biegła znajomość programów Office);
mile widziane uprawnienia budowalne;
umiejętność organizacji pracy, efektywnego zarządzania
czasem;
samodzielność, dyspozycyjność, dokładność;
 odpowiedzialność, terminowość;
umiejętność pracy w zespole; 
umiejętność zarządzania zespołem;
umiejętność pracy pod presją czasu i w sytuacjach
stresujących; 
łatwość przyswajania nowych standardów pracy.

WYMAGANIA:      

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV z dopiskiem: „Kierownik Działu Utrzymania
Ruchu” na adres: kadry@szpital-starogard.pl lub osobiście w biurowcu szpitala pod adresem:
Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.   ul. dra Józefa Balewskiego 1; 83-200 Starogard Gdański,
Dział Personalny i Płac w pokoju Nr 23 w  godzinach 8:00 do 14:00
Termin zakończenia rekrutacji 31. 03.2023 r. 

nadzór nad prawidłową eksploatacją oraz utrzymaniem
pełnej sprawności i gotowości technicznej infrastruktury,
budynków i urządzeń Spółki;
nadzór nad wymaganiami, jakim powinny odpowiadać
pomieszczenia i urządzenia Szpitala odpowiednio do
rodzaju wykonywanej działalności;
nadzór nad dostawą i zużyciem ilościowym materiałów 

nadzór nad realizacją zawartych umów dotyczących
najmu, dzierżawy, dostaw i usług oraz robót budowlanych; 
nadzór nad prowadzeniem dokumentacji technicznej
inwestycji, remontów, przeglądów technicznych oraz
wyposażenia; 
prowadzenie sprawozdawczości statystycznej dotyczącej
infrastruktury zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
sporządzanie planów rzeczowo - finansowych działu;
nadzór nad pracą podległego personelu Czynny udział 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:      

      i mediów; 

     w przygotowaniu, wdrażaniu i realizacji projektów.

Prosimy o zawarcie w CV poniższej klauzuli: 
Zgodnie z art.6 ust.1 it. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla
potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

www.szpital-starogard.pl


