
Instytut Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera jest placówką naukowo-badawczą zajmującą się 
problematyką zdrowia publicznego, zdrowia środowiskowego oraz wszelkimi dziedzinami powiązanymi z szeroko 
rozumianą medycyną pracy. Naszym celem jest zapewnić najwyższej jakości rozwiązania tworzące lepsze warunki 
do życia i pracy, dlatego zakres naszej działalności ewoluował w czasie, zgodnie z obowiązującymi w kraju i na 
świecie standardami. Od ponad pół wieku prowadzimy badania naukowe. Naszą wiedzą służymy innym. Jesteśmy 
wiodącym w kraju ośrodkiem szkolenia kadr specjalistów medycyny. Naszym największym kapitałem są jednak 
ludzie.  

W chwili obecnej poszukujemy osoby na stanowisko: 

KONSERWATOR-ELEKTRYK 

Dział Administracyjno-Techniczny 

Jako Pracodawca oferujemy: 

 wymiar czasu pracy: pełen etat 
 stabilne zatrudnienie na podstawie umowę o pracę 
 możliwość zdobywania nowych doświadczeń i rozwoju zawodowego 
 możliwość objęcia ubezpieczeniem grupowym 
 elastyczne godziny rozpoczynania pracy (w godzinach 7:00 – 9:00) 

Dołącz do nas jeśli chcesz się zajmować: 

 przeprowadzanie prac konserwacyjnych oraz wykonywanie bieżących prac naprawczych instalacji 
elektrycznej, odgromowej oraz sprzętu elektrycznego zgodnie z posiadanymi uprawnieniami  

 nadzór nad prawidłową eksploatacją infrastruktury technicznej nieruchomości, ze szczególnym 
uwzględnieniem instalacji elektrycznych, bieżąca konserwacja i utrzymanie techniczne nieruchomości w 
ww. zakresie  

 usuwanie usterek i awarii  
 obsługa tlenowni – mile widziane uprawnienia do obsługi gazów medycznych  

i posiadasz: 

 wykształcenie techniczne (średnie lub zawodowe)  
 doświadczenie w technicznej obsłudze budynków, głównie instalacji eklektycznych itp.  
 umiejętność pracy w zespole  
 samodzielność, odpowiedzialność i zaangażowanie w powierzone obowiązki  
 dyspozycyjność  
 świadectwo kwalifikacyjne „E” uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, 

instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, 
montażu dla następujących urządzeń instalacji i sieci (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, zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50kW, sieci elektryczne oświetlenia ulicznego, 
elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym, aparatura kontrolno-pomiarowa 
oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i 
instalacji wyżej wymienionych  

 
Kontakt Zapraszamy do przesyłania oświadczenia o udostępnieniu danych osobowych osoby 
ubiegającej się o zatrudnienie na e-mail: jaroslaw.lizinczyk@imp.lodz.pl (z dopiskiem w temacie 
„Elektryk”). W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny (42) 63 14 872/862 w godz. 10 – 14. 
Dziękujemy za nadesłane zgłoszenia, skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. 

Przed aplikowaniem prosimy o zapoznanie się z klauzulą RODO.  

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  przez Instytut 
Medycyny Pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o 
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000 ze zm) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)). 


