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NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ SZPITALA: 
DZIAŁ OCHRONY PRACY 

STANOWISKO: DYŻURNY P. POŻ. 

WYMAGANIA: 

 
NIEZBĘDNE:  
 

 

 wykształcenie podstawowe  

 5 letni staż pracy w Szpitalu lub 5 letnie doświadczenie 

wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów 

 Znajomość topografii Szpitala  

CECHY OSOBOWE: 
 odpowiedzialność, samodzielność w pracy , kultura osobista , 

lojalność , współpraca w zespole, terminowość 

WYMAGANE DOKUMENTY W 

PROCESIE REKRUTACYJNYM: 
 

1. informacja  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla 

potrzeb procesu rekrutacji przez Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr J. Biziela,  

zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych ” 

2. podanie o przyjęcie do pracy 

3. CV 

4. kopia  dyplomu ukończenia szkoły  

5. kopie certyfikatów , dyplomów  i  zaświadczeń o ukończonych 

kursach, szkoleniach potwierdzających umiejętności kandydata  

ZAKRES ZADAŃ 

 Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad prawidłowym 

funkcjonowaniem central automatycznej sygnalizacji pożaru 

 Bezpośredni ( podstawowy ) nadzór w zakresie ochrony p.poż. 

na terenie szpitala 

 Znajomość instrukcji alarmowania i zasad postępowania w 

przypadku powstania pożaru 

 Dokonywanie systematycznych i codziennych kontroli 

zabezpieczeń p.poż. 

 Umiejętność obsługi podręcznego sprzętu p.poż. oraz urządzeń 

p.poż ., znajomość ich lokalizacji w budynkach i na terenie  

Szpitala  

 wykonywanie działań w zakresie zwalczania pożarów na terenie 

Szpitala  

 współpraca przy organizowaniu i prowadzeniu ewakuacji na 

terenie  Szpitala  

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA 

DOKUMENTÓW: 
 
 
 
 
DODATKOWE INFORMACJE 
 
 
BYDGOSZCZ, 28.10.2022 

Dokumenty należy składać w terminie: od dnia ogłoszenia do dnia 

14.11.2022r.w godzinach od 8:00 do 14:00  w Kancelarii Szpitala (lub 

przesłać pocztą na adres szpitala),w kopercie z adnotacją: „Dział 

Zarządzania Zasobami Ludzkimi – rekrutacja w Dziale Ochrony Pracy” 

osoba do kontaktu: 52 3655 340 od godz. 9:00 do godz. 14:30 

 

- informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami 

- na stronie www.biziel.umk.pl zamieszczona  została klauzula 

   informacyjna zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie 

   Danych (RODO) 

                                                                    

http://www.biziel.umk.pl/



