
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku zatrudni  

elektryka / konserwatora aparatury medycznej  

Wymiar zatrudnienia: pełen etat 

Wymagania niezbędne (konieczne):  

 
Wykształcenie:  
 
Wykształcenie minimum średnie (preferowane kierunki: elektronika, elektromechanika, 
mechanika, elektrotechnika ) 

Doświadczenie zawodowe: nie jest wymagane,  

Wymagania dodatkowe (pożądane): 

 
Doświadczenie zawodowe:  
- doświadczenie na podobnym stanowisku w Ochronie Zdrowia/Szpital/Podmiot leczniczy i 
pokrewne/Dział Aparatury Medycznej (w przypadku posiadania innego wykształcenia niż 
pożądane) ,  
- uprawnienia SEP eksploatacja/dozór ; zakres : elektroenergetyczne do 1 [kV]  
- praktyczna znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office,  

Opis stanowiska 

- opieka techniczna nad prawidłowym funkcjonowaniem sprzętu, aparatury medycznej i 

pomiarowej (prawidłowe i terminowe wykonywanie przeglądów i konserwacji), 

- diagnozowanie i realizacja procesu napraw sprzętu użytkowanego w Szpitalu ( w tym 

ocen stanu technicznego, wystawianie orzeczeń technicznych),  

- dokonywanie napraw oraz rozwiązywanie problemów z aparatami w placówce (oddziały 

szpitalne),  

- wsparcie techniczne dla personelu medycznego Szpitala, 

- testowanie urządzeń po wykonanych naprawach, 

- prowadzenie elektronicznej ewidencji, dokumentacji technicznej i serwisowej; w tym 

ewidencji eksploatowanego, naprawianego sprzętu i aparatury medycznej,  

- współpraca z działami serwisowymi producentów w zakresie usług serwisowych, asysty 

techniczne,  

- uczestnictwo przy instalacjach aparatury i sprzętu medycznego, 

 - kwalifikacja sprzętu do napraw serwisowych w przypadku braku możliwości 

dokonania naprawy we własnym zakresie,  

 



Składanie ofert (aplikacji) 
 
Do dnia 11.12.2020r.  

Wymagane dokumenty: 

 Wymagane dokumenty: 

 kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania na 
stronie internetowej SPZOZ w Sanoku – www.zozsanok.pl – w zakładce: Ogłoszenia o pracę 
→ Druki do pobrania) 
 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe i 
kwalifikacje zawodowe 
 list motywacyjny 
 CV opatrzone własnoręcznym podpisem zawierające klauzulę o treści: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy 
i we wszystkich załączonych do niej dokumentach na potrzeby niezbędne do realizacji procesu 
rekrutacji na stanowisko …………………………………………………………….. oraz na 
potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki 
Zdrowotnej w Sanoku. 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji zawierającej wymagane 
dokumenty z dopiskiem: „Oferta pracy na stanowisko ………………………………..”                 
w sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku, 
pocztą na adres: SPZOZ w Sanoku ul. 800-lecia 26, 38-500 Sanok  

 Aplikacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 
 Informujemy, iż z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy 

kwalifikacyjne \.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:  

1) administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Samodzielny 

Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku, adres: ul. 800-lecia 26, 38-500 Sanok; 



2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w 

sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: 

rodo@zozsanok.pl; 

3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązków i 

wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w 

dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej. Dane osobowe 

pracowników są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów 

wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy; 

4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów 

prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia 

przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią 

prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym 

usługę z zakresu ochrony danych osobowych); 

5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej; 

6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora. 

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że: 

1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne 

stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 30 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru; 

2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze 

na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w 

naborze na wolne stanowisko pracy; 

administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.  
 


