
 

 

Projekt pn. „Powiślańskie Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014-2020 

Ogłoszenie o naborze nr 2  z dnia 10.10.2019 r. 

 

Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie w związku z tworzeniem Centrum Symulacji Medycznych realizowanego w ramach 

projektu o nr POWR.05.03.00-00-0088/17 pn. „Powiślańskie Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych”, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

OGŁASZA NABÓR PERSONELU PROJEKTU: 

TECHNIK SYMULACJI MEDYCZNEJ 

Postępowanie prowadzone jest w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności w nawiązaniu do wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Informacje Ogólne: 

Liczba wolnych stanowisk -  2 

Wymiar etatu ½  

Okres zatrudnienia: 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. 

Miejsce pracy: Powiślańska Szkoła Wyższa ul. 11 Listopada 29, 82-500 Kwidzyn 

 

Opis stanowiska: 

 obsługa techniczna systemu audio-video oraz sprzętu do zajęć w salach w Centrum Symulacji Medycznych na  Wydziale 

Nauk z Zdrowiu w Powiślańskiej Szkole Wyższej (PSW) w Kwidzynie 

Oferujemy: 

  

 zatrudnienie na umowę o pracę,  

 atrakcyjne środowisko pracy, rozwój zawodowy, 

 oferujemy kompleksowe przeszkolenie, w czasie pracy, w celu przygotowania do pełnienia obowiązków na stanowisku 

technika symulacji medycznych. 

Wymagania: 

 praca również w trakcie odbywających się weekendowych zjazdów dla studentów, 

 wykształcenie, co najmniej średnie - preferowane wykształcenie medyczne, informatyczne lub techniczne, 

 mile widziane wykształcenie wyższe – absolwent kierunku Pielęgniarstwo, Ratownictwo Medyczne lub Położnictwo, 

 biegła znajomość obsługi sprzętu komputerowego i elektronicznego, 

 znajomość podstawowych zagadnień informatycznych z zakresu zarządzania i konfiguracji sieci i serwerów audio-video 

 mile widziana znajomość języka angielskiego (A2/B1), 

 komunikatywność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy zespołowej. 

Zakres obowiązków:  

 wsparcie procesu dydaktycznego Centrum Symulacji Medycznych PSW w szczególności: 

 obsługa techniczna sprzętu audio-wideo, symulatorów medycznych oraz oprogramowania i sprzętu sterującego 

symulatorami w trakcie zajęć symulacyjnych w CSM, 
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 przygotowanie sprzętu przed zajęciami, sprawdzenie kompletności oraz sprawności zestawów i urządzeń, 

 ocena sprawności i kompletności powierzonego sprzętu po zakończeniu zajęć symulacyjnych, 

 prowadzenie dokumentacji z przebiegu zajęć w CSM, 

 bieżący nadzór nad sprawnością techniczną symulatorów, fantomów, urządzeń medycznych i drobnego sprzętu 

medycznego oraz zgłaszanie do naprawy i serwisu zgodnie z umowami, 

 kontrola i analizowanie stanu zapasów sprzętu medycznego i materiałów zużywalnych oraz dokonywanie niezbędnych 

zamówień za zgodą przełożonego, 

 wsparcie techniczne prowadzących zajęcia w codziennych działaniach w pracowniach symulacji medycznych w tym 

zajęcia, konferencje, badania naukowe, 

 udział w opracowaniu podręcznika dotyczącego prowadzenia symulacji medycznych, 

 podnoszenie kwalifikacja poprzez udział w szkoleniach, stażach i konferencjach o tematyce dotyczącej symulacji 

medycznej. 

 prowadzenie szkoleń z obsługi sprzętu i symulatorów. 

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

 CV, list motywacyjny, 

 kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 

 kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach lub szkoleniach, 

 kserokopie świadectw pracy, 

 kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub nabyte umiejętności. 

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli:   

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji do projektu „Powiślańskie Monoprofilowe Centrum 

Symulacji Medycznych”, zgodnie z art. 23, 24 i 25 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 

133, poz. 883 z póżn. zm.) i 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 (RODO). 

Wymagane dokumenty należy składać w Kancelarii Powiślańskiej Szkoły Wyższej (pok. 26 – II piętro) przy ul. 11 Listopada 29, 

82-500 Kwidzyn w godzinach 8.00-16.00 w terminie do 20.11.2019 r. lub drogą elektroniczną na adres: 

rektorat@psw.kwidzyn.edu.pl 

Koperta z dokumentami powinna zawierać dopisek: „dotyczy konkursu na stanowisko Technik Symulacji Medycznych” 

Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji 

w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata. 

Złożone dokumenty można będzie odebrać w Kancelarii Powiślańskiej Szkoły Wyższej przy  ul. 11 Listopada 29, 82-500 

Kwidzyn (pok. 26 - II piętro ) w terminie od 21.11.2019 r. do 30.11.2019 r. w godzinach 8.00 -16.00. Dokumenty, które nie 

zostaną odebrane w ww. terminie ulegną komisyjnemu zniszczeniu. 


