
 

 

 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu 

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: Zastępca Kierownika Działu Logistyki 
 

Zakres zadań na stanowisku: 

 Nadzór nad zaopatrzeniem (m.in. w środki czystości, artykuły higieniczne, druki, recepty, sprzęt gospodarczy) 

 Zapewnienie płynności zapotrzebowania komórek organizacyjnych zgodnie z ich potrzebami z uwzględnieniem 

budżetów i limitów 

 Nadzór nad dystrybucją odzieży oraz obuwia ochronnego i roboczego 

 Planowanie ewidencji zapotrzebowania na asortyment zgodny z kompetencjami Działu 

 Nadzór nad eksploatacją pojazdów służbowych 

 Udział w pracach komisji przetargowych oraz realizacja zakupów, dostaw i usług będących w kompetencji Działu 

 Nadzór nad zabezpieczeniem transportu własnego oraz zewnętrznego 

 Prowadzenie kontroli nad ciągłością zawieranych umów, weryfikacja realizacji umów 

 Terminowe i rzetelne opracowywanie dokumentów sprawozdawczych i analitycznych 

 Zgłaszanie reklamacji do kontrahentów w zakresie realizacji umów 

 Kontrola, koordynacja pracy podległych pracowników 

Oczekiwania wobec kandydatów: 

 Wykształcenie wyższe  

 Minimum 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku 

 Mile widziana znajomość zagadnień związanych z gospodarką magazynową, planowaniem i analizą finansową 

 Dobra znajomość pakietu MS Office oraz arkusza kalkulacyjnego Excel 

 Umiejętność organizacji pracy swojej i innych 

 Umiejętność pracy w dynamicznym środowisku 

 Odporność na stres 

Oferujemy: 

 Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę 

 Pracę w przyjaznym zespole, w miłej atmosferze 

 Rozwój wiedzy i doświadczenia 

 Benefity: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (w tym "wczasy pod gruszą"), dodatkowe grupowe 

ubezpieczenie na życie na preferencyjnych warunkach, dofinansowanie do karty MultiSport 

Wymagane dokumenty od kandydata: CV  

Miejsce i termin składania dokumentów aplikacyjnych:  

 

Dział Zarządzania Zespołami Ludzkimi Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, ul. Borowska 213; 50-556 Wrocław 

(poziom -1, pok.-1.24) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@usk.wroc.pl w terminie do 05.03.2023 

 

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami 
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W przypadku podania danych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa, uprzejmie prosimy o załączenie 

klauzuli zgody o przedmiotowej treści: 

 

 

 

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu  , ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław , nr 

KRS 0000136478, NIP 898-18-16-856, REGON 000289012 moich danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach aplikacyjnych w celu niezbędnym 

dla przeprowadzenia niniejszej rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, w skrócie RODO)”. 

 

 


