
Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie 

 ogłasza nabór  

na stanowisko: Elektryk 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę 

Wymiar etatu: 1/1 

Miejsce wykonywania pracy: Szpital Powiatowy w Złotowie, ul. Szpitalna 28, 77-400 Złotów 

 

Opis stanowiska: 

− Elektryk zajmuje się montażem instalacji elektrycznych;  

− instalowaniem i uruchamianiem maszyn i urządzeń elektrycznych;  

− wykonywaniem przeglądów technicznych maszyn i urządzeń elektrycznych,  

− konserwacją oraz naprawą instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych, 

− konserwacją oraz naprawą linii kablowych, 

− przeprowadzaniem konserwacji oraz napraw układów automatyki, 

− wykonywaniem pomiarów, prób po montażu i naprawie instalacji,  

− wykonywanie pomiarów maszyn i urządzeń elektrycznych oraz dokonywaniem oceny ich stanu 

technicznego, 

− czuwa nad poprawną pracą urządzeń i instalacji, 

−  praca przy robotach wykończeniowych na budowie, 

−  nadzoru nad funkcjonowaniem sieci. 

 

Wymagania niezbędne: 

1. Wykształcenie techniczne: preferowane kierunki elektryka i elektrotechnika lub pokrewny, 

2. Doświadczenie: minimum 3 lata w zawodzie, 

3. Aktualne uprawnienia energetyczne SEP (Eksploatacja w zakresie konserwacji, remontów, 

montażu,  Grupa 1 -urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, 

przesyłające i zużywające energię elektryczną: 

 - urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV 

- urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV 

- zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW 

- sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego 

-  aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania 

i zabezpieczeń urządzeń i instalacji dla wyżej wymienionych punktów 

4. Umiejętność czytania schematów elektrycznych, 

5. Wiedza z zakresu elektrotechniki i mechaniki. 

 

Wymagania dodatkowe: 

1. Umiejętność organizacji pracy, 

2. Współpraca z zespołem, 

3. Obowiązkowość, fachowość, odpowiedzialność, komunikatywność, rzetelność, sumienność. 

 

Wymagane dokumenty: 

o podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem, 

o curriculum vitae z przebiegiem pracy zawodowej i zawartym oświadczeniem kandydata o treści: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 

2018r. o ochronie danych osobowych), przez Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w 

Złotowie przy ul. Szpitalnej 28, zawartych w CV na potrzeby obecnego  procesu rekrutacyjnego”. 



o dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe wymagane do 

zajmowania danego stanowiska, 

o dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy, 

o oświadczenie kandydata, że posiada zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni praw 

publicznych, nie został względem niego wydany zakaz pełnienia funkcji związanych z 

dysponowaniem środkami publicznymi. 

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w 

Złotowie. Z Administratorem Danych można skontaktować się z telefonując pod numer: 67 263 25 10 

lub wysyłając pisemną korespondencję na adres: Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w 

Złotowie, 77-400 Złotów, ul. Szpitalna 28 lub na e-mail: sekretariat@szpital.zlotow.pl. Z Inspektorem 

Ochrony Danych (IOD) można się skontaktować wysyłając email na adres iod@szpital.zlotow.pl lub 

wysyłając pisemną korespondencję na adres Administratora Danych z dopiskiem „IOD”.   

Dokumenty aplikacyjne należy składać pisemnie lub osobiście w terminie do 31.10.2020 roku 

do godz. 10:00, w Sekretariacie Dyrekcji Szpitala, ul. Szpitalna 28,77-400 Złotów w kopercie z 

dopiskiem „Nabór na stanowisko Elektryka”. Zapraszamy do składania ofert. 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


