
MISERWIS Michał Sergot – Zajmujemy się kompleksową obsługą techniczną pracowni 

wyposażonych w sprzęt rentgenodiagnostyczny: projekty pomieszczeń z lokalizacją urządzeń, 

sprzedaż i dostawa aparatów rentgenowskich, montaż i uruchomienie urządzeń, serwis rtg, 

nadzór i opieka nad pracowniami rentgenowskimi i gabinetami posiadającymi aparat rtg. 

 

W 2016, 2019 i 2020 roku zostaliśmy wyróżnieni w konkursie o tytuł Poznańskiego Lidera 

Przedsiębiorczości w kategorii mikroprzedsiębiorstwa.  

 

Marką naszych produktów jest cyfrowyrentgen.pl, zapraszamy do odwiedzenia 

naszej strony. 

 

Obecnie poszukujemy pracownika na stanowisko: 

Specjalista ds. bezpieczeństwa 

Miejsce pracy: siedziba firmy w Skórzewie /k. Poznania, teren Wielkopolski 

Czas pracy: poniedziałek-piątek, godziny 8:00-16:00 

Naszymi klientami są placówki medyczne posiadające aparaty rentgenowskie.  

Dla bezpieczeństwa podlegają okresowym testom. Na etapie projektowania pracowni rtg 

wymagane jest opracowanie dokumentacji, w tym obliczeniowej oraz odbiór pracowni rtg 

przez upoważnioną jednostkę i współpracę z nią. Zapewniamy pełne przeszkolenie oraz 

nadzór opiekuna stanowiska. 

Główne obowiązki: 

 Administracja dokumentacji 

 Kontaktowanie się z firmami zewnętrznymi 

 Wykonywanie testów eksploatacyjnych aparatów rentgenowskich na terenie 

Wielkopolski 

 Wykonywanie obliczeń osłon stałych dla pracowni rtg 

 Reprezentowanie klienta przed Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną 

Warunki konieczne: 

 Minimum średnie wykształcenie 

 Aktywne prawo jazdy kat. B 



 Komunikatywna znajomość j. angielskiego 

 Dobra znajomość obsługi komputera w pakiecie Microsoft Office i Open Office 

(arkusze kalkulacyjne, edytor tekstu, prezentacje) 

 Sumienność i odpowiedzialność 

Mile widziane (to znaczy niekonieczne): 

 Umiejętność redagowania tekstów 

 Doskonała organizacja pracy, umiejętność ustalania priorytetów 

 Komunikatywność, otwartość, wielozadaniowość 

 Postawa pro-aktywna, inicjatywa, kreatywność 

Oferujemy: 

 Niezbędne szkolenia do podjęcia pracy 

 Wsparcie na każdym etapie wykonywanych obowiązków 

 Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę 

 Pracę w rodzinnej atmosferze  

 Możliwość rozwoju umiejętności i podniesienia kwalifikacji 

 Narzędzia niezbędne do realizacji powierzonych zadań 

 Pracę, która stawia wyzwania, daje sporo satysfakcji, wspiera i rozwija umiejętności 

ostatecznie przekładając się na zadowalający zysk 

 

Jeśli jesteś studentem V roku, dostosujemy harmonogram pracy do Twoich egzaminów 

końcowych. 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres: 

rekrutacja@cyfrowyrentgen.pl 

 

 

 



Prosimy o zamieszczenie w CV następującej informacji: 

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie 

rekrutacyjne do MICHAŁ SERGOT MISERWIS z siedzibą w: Wspólna 40, 60-185 Skórzewo 

(Pracodawca - administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę 

Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, w celu prowadzenia 

rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę 

kontaktując się z nami pod adresem e-mail: rekrutacja@cyfrowyrentgen.pl. 

Dane osobowe są zbierane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Mam prawo 

dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie 

określonym postanowieniami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 

r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie 

dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody: Wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; 

tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). 


