Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu zaprasza do współpracy w
ramach umowy zlecenia osoby na stanowisko pracownik techniczny warsztatu

1. Do współpracy zapraszamy osoby posiadające:





Wykształcenie minimum średnie techniczne, mechaniczne lub elektryczne;
Posiadanie uprawnień elektrycznych (świadectwo SEP do 20kV);
Uprawnienia dozorowe „D”
Uprawnienia eksploatacyjne „E”

2. Wymagania dodatkowe:











Mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku mechanika, elektryka
Praktyczne umiejętności techniczne, naprawcze, remontowe
Dokładność, sumienność
Bardzo dobra organizacja pracy oraz umiejętność pracy w zespole
Komunikatywność
Umiejętność wdrażania własnych pomysłów
Znajomość automatyki maszyn i urządzeń
Ogólna wiedza z zakresu mechaniki, hydrauliki, ślusarstwa
Brak przeciwwskazań do pracy na wysokościach
Mile widziana znajomość obsługi komputera

3. Do głównych obowiązków pracownika technicznego warsztatu należeć będzie w
szczególności:




















obsługa techniczna, konserwacja i naprawa eksponatów znajdujących się w instytucji
ekspozycji stałych i czasowych oraz pracowni specjalistycznych
wykonywanie prac konserwacyjnych, naprawczych, montażowych, remontowych
zapewnienie prawidłowego funkcjonowania nieruchomości pod względem bieżącej eksploatacji
oraz konserwacji
zakup materiałów i narzędzi
sporządzanie zamówień na materiały i usługi
utrzymanie, nadzór oraz naprawa instalacji technicznych i zabezpieczających
monitorowanie pracy maszyn i urządzeń zainstalowanych w budynku
aktywne podejmowanie działań korygujących, naprawczych i przywracanie zdolności maszyn i
urządzeń do działania
utrzymanie ładu i porządku w pomieszczeniach technicznych
nadzór nad firmami zewnętrznymi wykonującymi prace zlecone i usługi serwisów
zewnętrznych
prowadzenie warsztatu narzędziowego utworzonego w Centrum
współpraca z firmami zewnętrznymi, świadczącymi usługi na rzecz CNMW (bieżące techniczne
utrzymanie nieruchomości, serwisy i przeglądy techniczne urządzeń i instalacji)
współudział w organizacji przetargów na ww. serwisy
koordynacja i monitorowanie usuwania usterek budowlanych
koordynacja i monitorowanie prac adaptacyjnych, remontowych i innych, prowadzonych na
terenie CNMW
realizacja wszelkich innych obowiązków dotyczących technicznego utrzymania nieruchomości
udział w okresowych przeglądach gwarancyjnych nieruchomości i odbiorach technicznych
instalacji i urządzeń stanowiących jej wyposażenie
naprawa eksponatów będących własnością instytucji oraz wykonanie prostych eksponatów i
przyrządów na warsztaty tematyczne i pracownie specjalistyczne itp.
dozór nad właściwym stanem terenów zewnętrznych

4. Wymagane dokumenty:








List motywacyjny;
Życiorys zawodowy (CV);
Kserokopia dyplomów poświadczających wykształcenie;
Kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie;
Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
Inne, które kandydat uważa za ważne dla jego przyszłej pracy np. orzeczenie o
niepełnosprawności;
oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5. Termin składania ofert:
Osoby zainteresowane współpracą mogą składać wymagane dokumenty w zamkniętej
kopercie z opisem „Odpowiedź na zaproszenie do współpracy: pracownik techniczny warsztatu
w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu” należy składać w terminie
do 15.07.2019 r. do godz. 15:00 w siedzibie instytucji – piętro V, bądź listownie (decyduje
data wpływu do Instytucji) na adres: Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, ul. Wł. Łokietka
5, 87-100 Toruń.
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych w celu nawiązania współpracy 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)”.
6. Do współpracy zostaną wybrane osoby na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.
7. Wszelkich dodatkowych informacji Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy udziela pod
numerem telefonu (56) 690 49 90.

/-/ Monika Wiśniewska
Dyrektor Centrum
Nowoczesności Młyn Wiedzy

