
 
 
 
 
 

 
Warszawski Uniwersytet Medyczny 

poszukuje Kandydatki/a na stanowisko 

Specjalista ds. Teletechnicznych 

 w Dziale IT 

Nr ref. ABP/1210-12/2021 
 

Główne zadania: 

• diagnostyka problemów technicznych sprzętu audio-wideo,  

• obsługa i serwis sprzętu serwisowego komputerowego i multimedialnego. 

• wspomaganie pracowników firmy w bieżącej pracy  

• serwis i konserwacja instalacji niskoprądowych, 

• montaż i serwisowanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych (SSWiN, SKD, CCTV, LAN) 

• serwisy i konserwacje  

• bezpośredni udział w wykonywaniu instalacji kablowych zabezpieczeń technicznych i 
instalacji niskoprądowych 

• uruchamianie instalacji niskoprądowych 
 

Wymagania kwalifikacyjne: 

• wykształcenie min średnie techniczne (preferowany kierunek - elektronika), 

• min. 5 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie doświadczenia w montażu instalacji 
niskoprądowych (kablowanie, montaż elementów), 

• dobra znajomość systemów operacyjnych firmy Microsoft – instalacja, konfiguracja i pomoc 
użytkownikom,  

• znajomość działania sieci niskoprądowych (alarmy, kamery, kontrola dostępu) 

• umiejętność konfigurowania systemów wizyjnych  

• umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów technicznych związanych z serwisem 
komputerów i sprzętu multimedialnego  

• umiejętność diagnozowania i szybkiego rozwiązywania problemów komputerowych  

• znajomość konfiguracji i instalacji urządzeń peryferyjnych: drukarki, skanery, rzutniki  

• umiejętność poruszania się w środowisku Active Directory  

• umiejętność wprowadzania danych do narzędzia raportowania HelpDesk sprawnie i zwięźle 
przy wsparciu rozwiązywania problemów otrzymywanych telefonicznie. 

• Rozwiązywanie kwestii nasilających się, trudnych lub złożonych. 
 
Oferujemy: 

• stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę na prestiżowej warszawskiej uczelni 
medycznej, 

• elastyczny czas pracy, 

• możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego w środowisku akademickim, 



• dostęp do nowoczesnego centrum sportowo-rehabilitacyjnego, 

• dofinansowanie do wakacji oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych dla Ciebie i Twoich dzieci, 

• systemy premiowe, 

• trzynastą pensję, 

• możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie, 

• inne świadczenia socjalne z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 
 
 

CV prosimy składać do 31 marca 2021r. 
 

Dokumenty przyjmujemy także: 

• pocztą elektroniczną na adres praca@wum.edu.pl z podaniem numeru referencyjnego  
ogłoszenia w tytule e-maila. 

 
Prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji, które są udostępnione na stronie internetowej: 
https://www.wum.edu.pl/sites/www.wum.edu.pl/files/dokumenty/regulaminy/zarzadzenie_rektora_112-
2019_zalacznik.pdf 
 
 

Kandydat składający ofertę, akceptuje warunki rekrutacji określone w w/wym. regulaminie. 
 
Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami, a nadesłanych 
dokumentów nie zwracamy.  
Informujemy, że mamy możliwość zakończenia rekrutacji przed czasem. 
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