
 

 

Kraków, 4 lutego 2020 roku 

Oferta zatrudnienia  

na stanowisku Kierownika ds. technicznych  

Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci  

Małopolskie Hospicjum dla Dzieci z siedzibą w Krakowie, ul. Odmętowa 4,  

31-979 Kraków, zatrudni pracownika na stanowisko Kierownika ds. technicznych.  

 

I. Opis stanowiska:  

1) Koordynowanie dostaw i instalacji sprzętu oraz wyrobów medycznych; 

2) Dbanie o prawidłowe utrzymanie i działanie obiektu pod względem technicznym; 

3) Nadzorowanie i prowadzenie czynności polegających na utrzymaniu w pełnej 

sprawności instalacji budynku, urządzeń i sprzętu medycznego; 

4) Nadzór nad aparaturą medyczną – prowadzenie niezbędnej dokumentacji, serwisy, 

przeglądy; 

5) Nadzór nad usuwaniem awarii, usterek i wad w obiekcie i urządzeniach; 

6) Nadzór nad umowami technicznymi (media, gazy medyczne, dostawy sprzętu  

i materiałów medycznych, zagospodarowanie terenu, etc.) 

7) Prowadzenie niezbędnej dokumentacji obiektu oraz bieżący nadzór na stanem obiektu,  

8) Prowadzenie pojazdów. 

 

II. Wymagania dla kandydata: 

 

1) wykształcenie wyższe lub średnie techniczne; 

2) udokumentowane doświadczenie na podobnym stanowisku, mile widziane 

doświadczenie w ochronie zdrowia; 

3) doświadczenie w zarządzaniu zespołem ludzkim; 

4) znajomość prawa budowlanego i sanitarnego; 

5) znajomość zagadnień elektrycznych, budowlanych, energetycznych, przepisów BHP i 

ppoż. 

6) uprawnienia elektryczne SEP powyżej 1 kV będą dodatkowym atutem; 

7) praktyczna znajomość pakietów MS Office (Excel, Word);  

8) umiejętności w zakresie obsługi instalacji: wentylacji, klimatyzacji, wod-kan,   

elektrycznych, gazów medycznych, etc. ( uprawnienia instalacyjne mile widziane); 

9) uprawnienia do kierowania pojazdami kat. B; 

10) zaangażowanie, dyspozycyjność, terminowość i umiejętność organizacji czasu pracy 

11) samodzielność w działaniu. 

 

III. Oferujemy:  

1) Zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu, lub B2B; 

2) Zatrudnienie w stale rozwijającej się organizacji pozarządowej prowadzącej    

             działalność medyczną i opiekuńczą, wg najnowocześniejszych wzorców; 

3) Możliwość rozwoju zawodowego; 

4) Pracę w profesjonalnym zespole.  

 



 

 

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie aplikacji, tj. CV na adres 

mailowy: w.glac@mhd.org.pl, lub przesyłanie pocztą tradycyjną na adres: 

Małopolskie Hospicjum dla Dzieci, ul. Odmętowa 4, 31-979 Kraków, z dopiskiem 

Rekrutacja, lub poprzez systemy aplikacji serwisów rekrutacyjnych.  

Informacje: Wojciech Glac, tel. 609 340 171 

Rekrutacja trwa do 28 lutego 2020 roku.  

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami.  

Planowane rozpoczęcie zatrudnienia marzec/kwiecień 2020 roku. 

W aplikacjach prosimy o zamieszczenie klauzuli:  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych 

do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 

2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz 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 (RODO)) 
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