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1.BİRİM:Teknik Hizmetler
2. GÖREV ADI: MekanikAtölye Sorumlusu
3. AMİR VE ÜST AMİRLER: Teknik Hizmetler Sorumlusu, Hastane Md. Yrd. , Hastane
Müdürü, BaşhekimYardımcısı, Başhekim
4.YATAY İLİŞKİLER: Biyomedikal, MedikalGaz, Elektrik ve Klima – Otomasyon ve Pnömatik
Atölyesi
5. GÖREV DEVRİ:Teknik Hizmetler Sorumlusu
6.GÖREV AMACI:Sıhhi tesisat, marangozluk, inşaat ve kaynak işlerini yapmak
7.TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR
1. Mesai başlangıcında Teknik Hizmetler Sorumlusu tarafından verilen işleri koordine etmek
2. Verilen arızaları aciliyet sırasına göre gidermek, arıza formuna kaydedip onaylamak,
onaylatmak ve dosya altına almak
3. Malzeme ihtiyaçlarını Teknik Hizmetler Sorumlusuna bildirerek alınmasını sağlamak
4. Hidrofor sistemini kontrol ederek suyun durumuna göre hidroforların çalışmasını sağlamak
5. Hidrofor arızalarını tespit ederek firmaya ve Teknik Hizmetler Sorumlusuna haber vermek
6. Tadilatlardan dolayı istenen yeni wc-lavabo temiz su , pis su hatlarını çekmek
7. Ana su deposunun dolu olmasını sağlamak, yılda bir defa temizliğini yapmak
8. Yumuşak su deposuna su takviyesi yapılmasını sağlamak
9. Gün içerisinde oluşan su kaçaklarına anında müdahale etmek
10. Kullanım suyu tesisatına ait vana, eşanjör, pisliktutucu, arıtma vb. elemanların kontrolünü
yapmak ve arızalarını gidermek
11. Otomatik kapıların mekanik arızalarını gidermek
12. Hastanemiz metal ve marangozluk işlerini yapmak
13. Hastane genelinde tüm boya ve inşaat işlerini yapmak, yaptırmak
14.  Yangın algılama sisteminin mekanik aksamını ( sprink vs. ) kontrol etmek
15. Hastane tavan plakalarının montajı ve tamirini yapmak
16. Yapılan işlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili talimat , prosedür ve yasal
mevzuatlara uymak
17. Görev ve meslekleri ile ilgili olarak birim sorumluları ile koordineli çalışarak verilecek işleri
yapmak
18. İdarenin öngördüğü görevleri yerine getirmek
19. Sorumlu olduğu personelin mesai takibini yapmak
8.YETKİLER:Tanımlanan görev, yetki ve mesleki sorumlulukların yapılmasında üst amirler

tarafından verilen görevleri mevcut yasalar, yönetmelikler ve yürürlükteki mevzuata göre yürütmek


