
 
 

 

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko 

Pracownik techniczno-administracyjny 

Miejsce pracy: Warszawa 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: 

 Codzienną obsługę techniczną budynku; 

 Nadzór nad prawidłową eksploatacją infrastruktury technicznej nieruchomości; 

 Utrzymanie we właściwym porządku podległych urządzeń, instalacji oraz pomieszczeń; 

 Monitoring mediów; 

 Wykonywanie drobnych prac konserwacyjnych i remontowych, usuwanie usterek i awarii; 

 Wsparcie w prowadzeniu szatni/recepcji m.in. wydawanie kluczy, zabezpieczanie zajęć  

w niezbędne urządzenia i środki dydaktyczne. 

Od kandydatów oczekujemy: 

 Wykształcenia zawodowego lub technicznego -  preferowane profile: elektryczny, sanitarny; 

 Doświadczenia w utrzymaniu technicznym budynków; 

 Dodatkowym atutem będą uprawnienia SEP grupa 1 w zakresie eksploatacji E do 1 kV; 

 Dobrej organizacji czasu i pracy, sumienności w wykonywaniu obowiązków, dyspozycyjności, 

samodzielności w wykonywaniu obowiązków; 

 Umiejętności obsługi komputera Windows/MS Office; 

 Gotowości do pracy w weekendy; 

 Prawa jazdy kat. B. 

Oferujemy: 

 Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej; 

 Przyjazną atmosferę; 

 Pracę w nowoczesnej, dynamicznie rozwijającej się Uczelni. 

 
 
Prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych (CV oraz list motywacyjny) mailowo na adres  
kadry@uth.edu.pl. W tytule maila proszę wpisać Pracownik Techniczno-administracyjny. 
 
Do dołączonych dokumentów aplikacyjnych prosimy o dołączenie oświadczenia: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uczelnię Techniczno-Handlową im. Heleny 

Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie 03-301 ul. Jagiellońska 82 zawartych w dokumentach aplikacyjnych, w 

celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu”. 
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Oświadczam, iż zostałem/ zostałam poinformowany/poinformowana o tym, że: 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uczelnia 
Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie 03-301, ul. Jagiellońska 82. 

2. Dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do dnia 31.12.2018 roku. 
3. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. 

Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie 
rekrutacyjnym. W każdym czasie mogę cofnąć zgodę, kontaktując się pod adresem  
rektorat@uth.edu.pl. 
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