Dla naszego klienta, firmy zlokalizowanej w okolicach Żar, poszukujemy kandydata na stanowisko

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. BHP
/miejsce pracy: okolice Żar, woj. lubuskie/
ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
•
•
•
•
•
•
•

Zapewnienie realizacji zobowiązań przedsiębiorstwa w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy wynikających z obowiązujących przepisów prawnych
Prowadzenie szkoleń z zakresu BHP (wstępne) i organizowanie szkoleń okresowych oraz
nadzorowanie terminowości ich przeprowadzania
Podejmowanie aktywnych działań mających na celu budowanie świadomości w obszarze
BHP
Raportowanie do siedziby głównej
Sporządzanie, opiniowanie i aktualizowanie oceny ryzyka zawodowego, instrukcji oraz
procedur wewnętrznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
Pełnienie funkcji doradczych i kontrolnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny
Współpraca z zewnętrznymi organami nadzoru nad warunkami pracy

WYMAGANIA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wykształcenie wyższe kierunkowe lub studia podyplomowe w zakresie BHP
Kilkuletnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w przedsiębiorstwie
produkcyjnym
Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
Bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu BHP, PPOŻ i Prawa Pracy
Bardzo dobra organizacja pracy i samodzielność
Umiejętność pracy z ludźmi na różnych poziomach zarządzania
Umiejętność pracy pod presją czasu i w szybko zmieniającym się środowisku
Obsługa pakietu MS Office.
Prawo jazdy kat. B
Gotowość do zagranicznych podróży służbowych

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych dostępną pod adresem
www.ochrona-danych.audit.com.pl oraz umieszczenie w CV oświadczenia o treści:
Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach
aplikacyjnych w bazie danych firmy AUDIT Doradztwo Personalne Sp. z o. o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy
ul. Walczaka 20 oraz na ich przetwarzanie w celach związanych z realizacją bieżących oraz przyszłych projektów
rekrutacyjnych.
Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą zbierania, przetwarzania i ochrony moich
danych osobowych dostępną na stronie: www.ochrona-danych.audit.com.pl
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: iwona.zurek@audit.com.pl
tel. 502 679 369
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