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

KOORDYNATOR DS. BHP, OŚ, P.POŻ
/miejsce pracy: okolice Żar, woj. lubuskie/
ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pełnienie funkcji lokalnego pełnomocnika ds. zintegrowanego systemu zarządzania OHSAS 18001,
ISO 14001,
Reprezentowanie na zewnątrz Kierownictwa w sprawach związanych z BHP, OŚ, PPOŻ,
Udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu zapewniających poprawę stanu
bezpieczeństwa i higieny pracy
Nadzorowanie przestrzegania w zakładzie przepisów BHP i Ochrony Środowiska
Prowadzenie szkoleń z zakresu BHP
Współpraca z publicznymi organami kontroli
Ciągły nadzór nad ogólnym stanem bezpieczeństwa w zakładzie oraz zarządzanie projektami w
zakresie ograniczenia ryzyka zawodowego
Przeprowadzanie kontroli warunków pracy
Dostosowywanie standardów BHP i Ochrony Środowiska do wymogów prawnych i korporacyjnych
Udział w rozwijaniu struktur BHP we wszystkich zakładach w grupie (Polska, Niemcy)

WYMAGANIA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wykształcenie wyższe kierunkowe lub studia podyplomowe w zakresie BHP
Kilkuletnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w branży Automotive
Bardzo dobra znajomość języka angielskiego – warunek konieczny
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 podróży służbowych

OFERUJEMY:
•
•
•
•
•

Atrakcyjne warunki zatrudnienia
Pomoc w relokacji
Możliwość rozwoju zawodowego w międzynarodowej firmie
Szkolenia w Niemczech oraz w Polsce
Pracę w rozwijającym się zespole

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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