Tilkaldevikar til kontrolcenter ved Teknisk Afdeling på Aarhus
Universitetshospital

Teknisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital søger et antal tilkaldevikarer til vores
kontrolcenter for bemanding af vagter ved sygdom og andre akut opståede situationer.
Bemærk:
- Der er tale om vagtdækning i et 3- holds skifte mandag til fredag samt
2- holds skifte i weekender og på helligdage alle ugens dage 24/7/365.
Som vikar skal man indgå i et team, der bemander kontrolcenteret på alle tider af døgnet alle
årets dage. Kontrolcenterets opgave er at overvåge den samlede bygningsmasse og den
tilhørende teknik, samt håndtere alarmer fra sikringssystemer, BMS systemer, modtage
redningshelikopter, videoovervågning mm. Kontrolcentralens bemanding skal også være
udførende i forhold til teknisk problemløsning på hospitalet. Dette løses ved, at kontrolcenteret
bemandes med to teknikere, hvoraf den ene person bemander kontrolcenteret, og den anden
er udførende ift. Tekniske opgaver. De to personer skiftes til at udføre de to funktioner under
vagten.
Teknisk Afdeling står for nybyggeri, ombygning, renovering, vedligeholdelse og drift af
hospitalets ca. 500.000 etage m2 fordelt på 5 matrikler.
Når Aarhus Universitetshospital er samlet på Skejby, vil kontrolcentralen skulle servicere ca.
500.000 m2
Vi
•
•
•
•
•
•

forventer, at du:
er studerende, gerne med en håndværksmæssig baggrund.
kan læse og forstå forholdsordre i sikringssystemerne og kunne notere i døgn rapporter.
behersker relevant EDB på rutineret niveau, herunder MS Officepakken.
har interesse i eller erfaring med større BMS-systemer.
er indstillet på at arbejde i et team, der skal dække alle døgnets timer hele året.
Kan træde til på kortvarsel.

Vi kan tilbyde:
• En spændende og udfordrende arbejdsplads, som lægger vægt på uddelegering af ansvar,
hvor den enkelte medarbejders indsats og kompetence er et vigtigt bidrag for hospitalets
drift.
• Kontakt med mange forskellige mennesker og sammenspil mellem medarbejdere.
Der skal kunne fremvises en tilfredsstillende straffeattest.
Løn og ansættelsesvilkår
I henhold til gældende overenskomst.
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til sektionsleder Per Andersen på tlf. 7847 2856
eller teknisk souschef Ole Bjerregaard Jacobsen på tlf. 5152 3476.
Ansøgning sendes til: Per Andersen E-mal: peranrse@rm.dk Cc. Ole Jacobsen E-mail:
Ole.Jacobsen@aarhus.rm.dk
Teknisk Afdeling er en del af Aarhus Universitetshospital under Region Midtjylland – se vores
hjemmeside www.auh.dk

