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OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NA WOLNE STANOWISKO PRACY  
NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ SZPITALA: 
DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY 

STANOWISKO: HYDRAULIK 

WYMAGANIA: 

NIEZBĘDNE:  

DODATKOWE: 
 

 

 wykształcenie zawodowe lub podstawowe  i kurs 
przysposobienia zawodowego 

 uprawnienia do wykonywania prac spawalniczych gazowych 

CECHY OSOBOWE: 
 

Warunki pracy: 

 2  lata  praktyki zawodowej na stanowisku hydraulik 
 uprawnienia kwalifikacyjne typu „E” grupa 2 i grupa 3 

 

 odpowiedzialność, samodzielność w pracy , kultura osobista , 
lojalność względem przyszłego pracodawcy 
 

 Miła atmosfera w pracy 
 Zatrudnienie na umowę o pracę, w pełnym wymiarze godzin 

pracy,  
 Pakiet socjalny  

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: 

- Utrzymanie ciągłości dostaw wody i odpływu kanalizacji; 
- Utrzymanie w  sprawności technicznej: 
  a) wewnętrznej i zewnętrznej sieci i  instalacji zimnej i ciepłej wody, 
  b)wewnętrznej i zewnętrznej sieci instalacji kanalizacyjnej

 i deszczowej, c)odbiorników instalacji wod.-kan., d)obiektów sieci 
kanalizacyjnej; 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA 

DOKUMENTÓW  
 
 
 
DODATKOWE INFORMACJE 
 
 
 
Bydgoszcz 20.01.2022r. 

Dokumenty należy składać w terminie: od dnia ogłoszenia do dnia 
31.12.2022r., 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 Administracyjno-
Technicznym” osoba do kontaktu: koordynator Działu A-T 52 3655 500 
od godz. 800 do godz. 1400 
- 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) 
                                                                      


