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Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. Adama Grucy w Otwocku jest jednym z 
największych wysokospecjalistycznych ośrodków urazowo-ortopedycznych w kraju. Dysponujemy 
437 łóżkami a co roku obsługujemy ponad 50000 pacjentów. Jednym z naszych priorytetów jest stałe 
podnoszenie jakości świadczeń zdrowotnych. W leczeniu pacjentów wykorzystujemy nowoczesne 
technologie oraz wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny. 
 
W związku z dynamicznym rozwojem - rozbudową szpitala o nowe budynki, sale operacyjne i pracownie, 
zwiększającą się ilością sprzętu i aparatury medycznej, oraz poszerzaniem standardów technicznych o nowe 
procedury zapewniania jakości, poszukujemy pracownika na stanowisko: 

 
PRACOWNIK DZIAŁU TECHNIKI MEDYCZNEJ 

Miejsce pracy: Otwock k/ Warszawy 
 

 
Główne zadania: 

• Współpraca z personelem medycznym w zakresie utrzymania  w należytym  stanie technicznym i 
konserwacji aparatury oraz wyposażenia medycznego, 

• Utrzymanie instalacji gazów medycznych, magazynowanie oraz gospodarka gazami ciekłymi 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

• Przeprowadzanie dekontaminacji (dezynfekcji) pomieszczeń, 
• Bieżące prace biurowe związane z dokumentacją sprzętu medycznego, 
• Wsparcie w zakresie zakupów nowego sprzętu elektromedycznego i rozpisywania procedur 

przetargowych, 
• Kontakty z przedstawicielami zewnętrznych serwisów i dystrybutorów sprzętu medycznego. 

 
Wymagania: 

• wykształcenie wyższe techniczne (minimum tytuł inżyniera). Preferowane kierunki: elektronika 
medyczna, inżynieria biomedyczna, mechatronika, aparatura medyczna, 

• podstawowa znajomość elektronicznej aparatury medycznej, w  tym urządzeń diagnostyki 
obrazowej, 

• uprawnienia energetyczne SEP grupa I do 1 kV do pracy na stanowisku eksploatacja w zakresie 
obsługi i konserwacji, 

• pracowitość i sumienność, 
• dobra znajomość pakietu biurowego Microsoft Office, 
• znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej, 
• znajomość technicznej infrastruktury obiektów służby zdrowia będzie dodatkowym atutem .  

 
Oferujemy: 

• stabilne zatrudnienie, 
• możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego, 
• pracę w doświadczonym zespole. 

 
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV i list motywacyjny) z klauzulą: „Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą 
z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883,” na adres: ap@spskgruca.pl w temacie 
wpisując „Pracownik Działu Techniki Medycznej” do dnia 24 czerwca 2015. 
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