Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS
poszukuje pracownika na stanowisko:

Technik instalacji sanitarnych
Działające przy Uniwersytecie Jagiellońskim Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS zaprasza
do udziału w obsłudze pierwszego polskiego synchrotronowego źródła światła, wyjątkowego ośrodka znajdującego się na
Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej. (http://www.synchrotron.uj.edu.pl)
Praca w Centrum zapewnia:
• udział w utrzymaniu i rozwoju unikalnej, multidyscyplinarnej infrastruktury badawczej,
• okazję pracy w międzynarodowym środowisku ekspertów,
• styczność z najnowszymi technologiami,
• rozwój zawodowy i osobisty,
• intensywne szkolenia wdrażające i wsparcie merytoryczne,
• pakiet sportowy,
• pakiet socjalny,
• umowę o pracę,
• stabilność zatrudnienia.
Opis zadań:
• wykonywanie zadań eksploatacyjnych i remontowych, prac warsztatowych, montażu i demontażu fragmentów
instalacji sanitarnych; wymian, napraw i konserwacji, usuwaniu awarii urządzeń sanitarnych itp.,
• branie udziału w bieżącym utrzymaniu ruchu instalacji sanitarnych budynku i synchrotronu wraz z kontrolą
i regulacją pracy urządzeń, zależnie od trybu pracy, potrzeb użytkowników i wymagań technologicznych
synchrotronu,
• uczestniczenie w uruchomieniach nowych instalacji i urządzeń sanitarnych dla budynku i synchrotronu,
• wspieranie inżynierów ds. instalacji sanitarnych w:
o rozwiązywaniu bieżących problemów technicznych,
o przygotowywaniu zapytań ofertowych, przetargów i zamówień, raportów, bilansów, harmonogramów
itp.,
o opracowywaniu dokumentacji związanej z usterkami gwarancyjnymi i pogwarancyjnymi,
• współpraca z innymi zespołami inżynieryjnymi i technicznymi: elektrycznym, mechanicznym, próżniowym,
wysokich częstotliwości, linii badawczych itp. w zakresie intelektualnym i fizycznym,
• gotowość do wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych.
Wymagania:
• wykształcenie minimum średnie techniczne – instalacje sanitarne lub ochrony środowiska (wentylacja
i klimatyzacja; chłodnictwo freonowe i wodno-glikolowe; ogrzewanie wodne i promiennikowe; wodne
i kanalizacyjne instalacje wewnętrzne i sieci zewnętrzne; gazy techniczne sprężone i ciekłe),
• minimum czteroletnie doświadczenie na podobnym stanowisku w zakładzie przemysłowym lub na budowach;
• umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
• umiejętność posługiwania się urządzeniami i elektronarzędziami do montażu instalacji sanitarnych – zaciskarki,
gwintownice, zgrzewarki, zakuwarki itp.,
• umiejętność samodzielnego i grupowego rozwiązywania problemów technicznych; myślenie analityczne
i dedukcyjne,
• zdolność uczenia się, sumienność i punktualność, odpowiedzialność,
• zdolność pracy na wysokości oraz odporność psychiczna na trudne, nieprzewidywalne sytuacje,
• zdolność przebywania w zamkniętych, niedużych pomieszczeniach (zbiorniki, kanały itp.),
• obsługa komputera.

Mile widziane (fakultatywnie):

•
•
•
•
•

doświadczenie na podobnym stanowisku w jednostce naukowej lub szpitalnej,
język angielski w stopniu umożliwiającym komunikację,
znajomość i obsługa programu AutoCad lub pokrewnych,
uprawnienia SEP Grupa 2 „E”, SEP Grupa 1 „E”
podstawowa wiedza z zakresu automatyki systemów instalacji sanitarnych,

Miejsce pracy: Kraków

Informacje dodatkowe:
Oferujemy umowę o pracę na pełny etat na czas określony z perspektywą zatrudnienia na czas nieokreślony w charakterze
Technika Instalacji Sanitarnych.

Aplikuj!
Chętnych do podjęcia pracy w Centrum SOLARIS prosimy o przesłanie na adres e-mail: synchrotron@uj.edu.pl:
• CV,
• podpisanej i zeskanowanej informacji o przetwarzaniu danych osobowych. Plik dostępny pod adresem:
https://synchrotron.uj.edu.pl/documents/1457771/139521157/klauzula+UJ+rekrutacja.pdf/ba484c1d-9ebd-4bd0-81c0bd76d913dffc
W tytule wiadomości prosimy wpisać: Technik instalacji sanitarnych
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

