
 

 

Dyrekcja SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu,  
ul. Aleja Legionów 10 –  zatrudni pracownika na 

umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu  
na stanowisko  

Kierownik ds. utrzymania czystości 
 

Wymagania: 

 Wykształcenie średnie; 

 Dobra umiejętność obsługi komputera; 

 Dokładność, skrupulatność, odpowiedzialność i zaangażowanie w pracę; 

 Umiejętność pracy w zespole i kierowania nim; 

 Bardzo dobra organizacja pracy; 

 Zaangażowanie, umiejętność pracy pod presją czasu. 

 

Opis stanowiska: 

 Koordynacja pracy personelu sprzątającego; 

 Zarządzanie personelem; 

 Właściwe gospodarowanie środkami czystości; 

 Kontrola czasu pracy pracowników, tworzenie grafików oraz rozliczanie czasu pracy; 

 Dbałość o najwyższy standard pracy podległego personelu; 

 Okresowe kontrole pracy salowych na dyżurach popołudniowych, nocnych oraz w dni 

wolne od pracy; 

 Nadzór nad prowadzeniem podręcznych magazynów oddziału oraz utrzymanie ich              

w należytym stanie sanitarno – epidemiologicznym; 

 Nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników zasad BHP i przepisów 

epidemiologicznych; 

 Nadzór nad stanem sanitarno – higienicznym Szpitala; 

 Nadzór nad zdawaniem do pralni brudnej bielizny, pobieraniem czystej oraz przeglądem    

i segregowaniem jej do reperacji; 

 Bezpośrednia współpraca z przełożonym; 

 Wykonywanie innych czynności związanych z pracą zawodową nieobjętych niniejszym 

zakresem a zleconych przez przełożonego; 

 Nadzór nad zamówieniami środków czystości i sprzętu. 

  

Osoby zainteresowane zatrudnieniem proszone są o składanie listu motywacyjnego oraz CV 

wraz z klauzulą „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 



wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV/liście 

motywacyjnym dla potrzeb aktualnej rekrutacji przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny               

Nr 4 w Bytomiu” w Kancelarii Głównej Szpitala mieszczącej się   w Budynku E (parter) – 

wejście od Alei Legionów 10 , 41-902 Bytom do dnia 17.09.2021 r.  

O terminie i czasie spotkania wybrane osoby zostaną poinformowane telefonicznie celem 

przybycia na rozmowę w sprawie zatrudnienia.  

 

Telefon kontaktowy: 

(32) 396 46 10;11 – Dział Kadr 

 


