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Zatrudni 
Specjalistę ds. energetyki 

 
 

 

Zakres obowiązków: 

 Prowadzenie bieżącej eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych zgodnie 
z obowiązującymi przepisami;  

 Nadzór nad realizacją zadań wynikających z Ustawy Prawo Energetyczne oraz z przepisów 
dotyczących eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych; 

 Planowanie oraz nadzorowanie przeglądów urządzeń energetycznych, elektroenergetycznych 
oraz gazów medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami 

 Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości z zakresu gospodarki energetycznej oraz 
ochrony środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 Prowadzenie wszelkich spraw związanych z urządzeniami ciśnieniowymi i dźwigowymi 
podlegającymi Urzędowi Dozoru Technicznego – współpraca z UDT, 

 Bieżąca analiza oraz ewidencja zużycia i kosztów mediów; rozliczanie faktur, ich weryfikacja 
oraz tworzenie i aktualizacja kluczy podziału kosztów w zakresie prowadzonych spraw, 

 Dokonywanie okresowych przeglądów infrastruktury energetycznej USK i opracowywanie 
programów poprawy – optymalizacji jej funkcjonowania. 

 Bieżąca współpraca z dostawcami mediów, oraz jednostkami zewnętrznymi upoważnionymi 
do kontroli i nadzoru prowadzenia gospodarki paliwowo-energetycznej w USK oraz za 
realizację ich postanowień i zaleceń; 

 Przygotowywanie umów oraz prowadzenie korespondencji z dostawcami mediów i usług 
(wody i ścieków, energii elektrycznej i cieplnej, gazów medycznych, serwisowania instalacji i 
urządzeń technicznych); 

 
Wymagania: 

 wykształcenie wyższe techniczne o kierunku elektrycznym lub energetycznym; 
 min. 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku; 
 znajomość przepisów branżowych; 
 uprawnienia: D1; 3,4,7,10; D2;1,2,4,5,7,10, a w szczególności: 

o uprawnienia dozorowe elektryczne w zakresie urządzeń, instalacji i sieci o napięciu 
znamionowym powyżej 1kV; 

o uprawnienia dozorowe zespołów prądotwórczych powyżej 50kW;  
o uprawnienia dozorowe w zakresie sieci i instalacji cieplnych wraz z urządzeniami 

pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW; 
o uprawnienia dozorowe w zakresie urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych o mocy 

powyżej 50 kW; 
o uprawnienia dozorowe w zakresie sprężarek o mocy powyżej 20 kW oraz instalacji 

sprężonego powietrza i gazów technicznych; urządzeń i sieci energetycznych oraz gazowych; 
o uprawnienia dozorowe w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji 

automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń innych urządzeń wymienionych w 
zarządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.; 

 posiadanie uprawnień budowlanych będzie dodatkowym atutem; 
 umiejętność pracy w zespole; 
 mile widziana znajomość specyfiki pracy placówek medycznych; 
 bardzo dobra obsługa pakietu MS OFFICE; 
 dyspozycyjność; 
 silna motywacja w osiąganiu wyznaczonych celów; 
 umiejętność podejmowania decyzji; 
 prawo jazdy kat. B. 
 



Oferujemy: 

 interesującą i pełną wyzwań pracę; 
 stabilne warunki zatrudnienia; 
 szerokie możliwości zdobywania nowych doświadczeń oraz awansu; 
 wysoką kulturę pracy w młodym zespole profesjonalistów oraz przyjazną atmosferę; 
 szkolenia językowe; 
 dofinansowanie pakietu sportowego. 
 
 
Oferty (list motywacyjny i CV) wraz z klauzulą "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. 
zm.)" 
prosimy składać do dnia 31 października 2013 roku z dopiskiem ,,Specjalista ds. energetyki” na adres: 
Dział Kadr i Płac 
Budynek H, I piętro, Pok. 2.39 
Uniwersytecki Szpital Kliniczny 
ul. Borowska 213 
50-556 Wrocław 
lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: dt@usk.wroc.pl 
 


