
 
Dyrektor 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 
Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku 

ogłasza konkurs na stanowisko: 

 
Inspektor ds. administracyjno -gospodarczych 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 
Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku 

 

 

 

Wymagania niezbędne: 

1. wykształcenie wyższe 
2. 3 letni staż pracy 
3. łatwość nawiązywania kontaktów, 
4. dokładność, sumienność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, wysoka 

kultura osobista, odporność na stres. 

Wymagania dodatkowe: 

1. znajomość ustawy Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych, 
2. znajomość ustawy o ochronie danych osobowych, 
3. doświadczenie pracy na stanowisku związanym z nadzorem nad inwestycjami, 

remontami budowlanymi. 

 

 Ogólny zakres obowiązków i odpowiedzialności: 

 
1) realizowanie zaopatrzenia komórek organizacyjnych Szpitala, 
2) zapewnienie usług bieżącej konserwację i naprawy wyposażenia i sprzętu, 
3) zapewnienie usług transportowych niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu 

jednostki, ewidencjonowaniu i dokumentowaniu usługi zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 

4) zapewnianie i nadzorowanie usług  komunalnych, serwisowych niezbędnych dla 
właściwego funkcjonowania Szpitala 

5) nadzorowanie zadań związanych z ochroną obiektu oraz organizacją i nadzorem prac 
związanych z utrzymaniem czystości terenów przyległych, terenów zielonych 

6) sprawowanie nadzoru na właściwym funkcjonowaniem kotłowni, zapasowych źródeł 
energii, 

7) rozliczanie usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne w zakresie 
administracyjno -  gospodarczym, 

8) prowadzenie gospodarki odpadami, 
9)  sprawowanie nadzoru nad stanem technicznym budynków i obiektów a także 

prowadzenie stosownej dokumentacji technicznej, 
10)  prowadzenie dokumentacji  związanej z ewidencją nieruchomości, 
11)  zabezpieczanie mienia przed kradzieżą, zniszczeniem lub pożarem, 
12) nadzorowanie terminów przeglądów technicznych oraz właściwe dokumentowanie 

eksploatacji urządzeń zgodnie z przepisami i normami BHP., 



13) prowadzenie dokumentacji samochodów służbowych, rozliczanie kierowcy z 
przejechanych kilometrów i zużytego w pojazdach paliwa, prowadzenie i rozliczanie 
kart drogowych, 

14) realizowanie zadań związanych z ochroną danych osobowych, 
15) realizowanie zadań związanych z inwestycjami, remontami budowlanymi. 

 

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem, 

2. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej, 

3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje oraz 

doświadczenie zawodowe, 

4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo 

skarbowe, 

5. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o 

korzystaniu z pełni praw publicznych, 

6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu naboru i zatrudnienia zgodnie z ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), wraz 

z czytelnym podpisem. 

  

Dodatkowe informacje: 

1. praca w pełnym wymiarze czasu pracy, 

2. miejsce pracy – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital 

Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku. 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie  w terminie do 

godziny 1000 31 marca 2017 roku opatrzonej dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko 

Inspektora ds. administracyjno - gospodarczych Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w 

Otwocku”, pod adresem: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital 

Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku ul. Bolesława Prusa 1/3,     

05-400 Otwock lub przesłać pocztą. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu, a nie 

nadania, oferty złożone po terminie odsyłane są do nadawcy O terminie rozmów 

kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Dokumenty kandydatów 

niezakwalifikowanych do pracy zostaną zniszczone komisyjnie w ciągu 30 dni od 

zakończenia naboru. 

  

Szczegółowych informacji udziela: 

Joanna Niewczas - Jeż  ul. Bolesława Prusa 1/3, 05-400 Otwock j.niewczas@zozmswia.pl; 

tel. 22 779 46 71 w dniach: od poniedziałku do piątku – w godzinach od  745 do 1520. 

  

Zatwierdzam: 
Dyrektor   
/-/ Dariusz Kołodziejczyk 
SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSW w Otwocku 

 

mailto:j.niewczas@szpitalmswia.otwock24.pl

