Kujawsko - Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. (CONECTIO) jako partner technologiczny
przystąpiło do realizacji projektu partnerskiego „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozostałymi partnerami jest 87
instytucji z województwa kujawsko-pomorskiego.
W ramach projektu utworzone zostało Kujawsko - Pomorskie Telecentrum i wdrożony został system
teleopieki. Zastosowane w projekcie nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w postaci
teleopieki stanowią jeden z elementów kompleksowego wsparcia osób starszych i potrzebujących pomocy.
Projekt skierowany jest do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, tj. takich, które ze
względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością
samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.
Podopieczni wyposażeni zostali w medyczne opaski bezpieczeństwa. Opaski wyposażoną są w przycisk SOS i
czujnik upadku. Wciśnięcie przycisku SOS na opasce powoduje wysłanie alarmu do telecentrum. Sygnał ten
odbierany jest przez zespół ratowników medycznych, którzy na podstawie wywiadu oraz historii medycznej
pacjenta dokonują oceny aktualnej sytuacji. W chwili wysyłania alarmu opaska przesyła jej aktualną lokalizację
oraz wyniki pomiarów poglądowych parametrów życiowych. Dzięki zamontowanemu w opasce modułowi
komunikacji, pacjent może bezpośrednio rozmawiać z ratownikiem przez opaskę. Nie potrzebuje żadnego
dodatkowego urządzenia czy telefonu. W zależności od stanu zdrowia pacjenta, ratownicy mogą podjąć
decyzję o wezwaniu zespołu ratownictwa medycznego, powiadomieniu osób bliskich, konieczności odbycia
wizyty u specjalisty czy edukacji prozdrowotnej.
Conectio, ogłasza nabór na stanowisko:
PRACOWNIKA TECHNICZNEGO
Miejsce pracy: KUJAWSKO-POMORSKIE TELECENTRUM, ul. Włocławska 167, Toruń
Zadania:
 monitorowanie systemu do teleopieki oraz sprzętu telemedycznego,
 świadczenia usług Service Desk - obsługa zgłoszeń dot. sprzętu telemedycznego,
 diagnozowanie i rozwiązywanie problemów systemowych, aplikacyjnych i sprzętowych w Centrum
Teleopieki- współpraca w tym zakresie z dostawcami sprzętu i oprogramowania,
 konfiguracja i konserwacja urządzeń do teleopieki w siedzibie telecentrum i w terenie,
 współpraca z dostawcą systemu do świadczenia usług teleopiekuńczych, wdrożonego w ramach
realizacji projektu,
 współpraca w przedstawicielami partnerów projektu oraz podopiecznymi telecentrum,
 współpraca z innymi zespołami w firmie,
 szkolenie przedstawicieli partnerów projektu z pakietu usług oferowanych przez telecentrum,
 szkolenie podopiecznych telecentrum z obsługi sprzętu telemedycznego,
 wykonywanie analiz, raportów
Nasze Oczekiwania:
 wykształcenie minimum techniczne (preferowany kierunek informatyka),
 dobra znajomość Windows 7/8/10 Pro, MS Office,
 znajomość zagadnień sieciowych LAN/WAN,
 zdolności analityczne i umiejętność rozwiązywania problemów,
 odporność na stres,
 doświadczenie w dziale wsparcia użytkownika,
 prawo jazdy kat. B.

Mile widziane:
 doświadczenie w kontaktach z osobami starszymi i potrzebującymi pomocy.
Oferujemy:
 Umowę o pracę;
 Pracę na odpowiedzialnym stanowisku w dynamicznie rozwijającej się firmie;
 Dostęp do szkoleń i nowych technologii;
 Możliwość rozwoju kompetencji zawodowych;
 Miłą atmosferę pracy;

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres: kontakt@conectio.pl
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

