Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
zatrudni

Inspektora Nadzoru Robót Elektrycznych
Miejsce pracy: Poznań
Do zadań na tym stanowisku będzie należało:














nadzory nad robotami remontowymi i modernizacyjnymi w zakresie branży elektrycznej
wykonywanie czynności w zakresie zapewnienia prawidłowego utrzymania technicznego sieci i urządzeń
elektroenergetycznych i elektrycznych oraz niskoprądowych (takich jak sygnalizacji pożaru, kontroli dostępu,
sygnalizacji włamania itp.)
wykonywanie czynności w zakresie zapewnienia prawidłowego utrzymania technicznego urządzeń bliskiego
transportu pionowego (windy, podnośniki dla NPS)
wykonywanie czynności w zakresie zapewnienia prawidłowego utrzymania technicznego innych urządzeń z
napędem zasilanym elektrycznie
przygotowywanie dokumentów do postępowań wyboru wykonawcy oraz udział w tych postępowaniach
sporządzanie przedmiarów robót i ich wycena
sprawdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla planowanych zadań
wprowadzanie wykonawcy w związku z realizacją robót
sprawdzanie jakości, odbiory i rozliczanie wykonanych robót
prowadzenie dokumentacji technicznej i realizacyjnej prowadzonych zadań
planowanie sprawowania czynności konserwacyjnych i serwisowych urządzeń, z ich koordynacją, nadzorem i
odbiorem wykonania
podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania awariom nadzorowanych instalacji i urządzeń
kontrole stanu technicznego obiektów i ich instalacji elektrycznych

Wymagania:










wykształcenie co najmniej średnie techniczne w specjalności instalacji elektrycznych
uprawnienie budowlane wykonawcze w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
znajomość instalacji elektroenergetycznych i elektrycznych
znajomość instalacji niskoprądowych budynkowych (takich jak instalacja sygnalizacji pożaru, kontroli
dostępu, sygnalizacji włamania itp.)
znajomość podstawowa z zakresu działania urządzeń mechanicznych z napędem zasilanym elektrycznie np.
jak windy, drzwi automatyczne
umiejętność kosztorysowania robót w branży elektrycznej (preferowany program SYKAL lub NORMA)
znajomość obsługi komputera (pakiet office)
znajomość zagadnień z zakresu ustawy prawo budowlane
obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z
pełni praw publicznych.

Mile widziane


znajomość zagadnień z zakresu zamówień publicznych

Oferujemy:



stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, 13 pensję, zadaniowy system premiowania
uczestnictwo w tworzeniu strategicznych inwestycji UMP np. przy Zintegrowanym Centralnym Szpitalu
Klinicznym



pakiet świadczeń socjalnych - dofinansowanie do wypoczynku, kartę Eden Red, własne ośrodki
wypoczynkowe, kasę zapomogowo-pożyczkową

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres:
kadry.rekrutacja@ump.edu.pl
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Inspektor Nadzoru Robót Elektrycznych
w Dziale Inwestycyjno - Technicznym oraz przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Uniwersytet Medyczny im. K.
Marcinkowskiego w Poznaniu. Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zapoznałem/am się
z załączoną w ofercie pracy klauzulą informacyjną.”
Klauzula informacyjna:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w
Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań.
2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich
przetwarzaniem można się kontaktować za pomocą e-mail:iod@ump.edu.pl
3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko.
4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust.1 lit. a ogólnego
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia
2016 r. oraz art. 22-1 Kodeksu Pracy z dn. 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998 r. N21, poz. 94 z późn.zm.).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na
podstawie przepisów prawa.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania i do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa. W pozostałym zakresie jest
dobrowolne.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

