Energomontaż Północ Bełchatów Spółka z o.o.
z siedzibą w Rogowcu aktualnie poszukuje kandydata na stanowisko

SPECJALISTY

D/S

BHP

Zakres obowiązków:
- nadzór nad właściwym utrzymaniem systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy,
- koordynacja i realizacja szkoleń BHP dla pracowników Firmy,
- doradzanie pracodawcy w sprawach związanych z przepisami BHP,
- bieżąca ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
- prowadzenie dokumentacji BHP oraz raportowanie danych wymaganych przepisami prawa
zgodnie z wewnętrznymi procedurami,
- udział w auditach oraz kontrolach zewnętrznych prowadzonych przez jednostki terenowe PIP,
SANEPID oraz inne
- tworzenie regulaminów, procedur, instrukcji ogólnych, instrukcji stanowiskowych,
- prowadzenie dochodzeń powypadkowych,
- planowanie i realizacja audytów i inspekcji bezpieczeństwa pracy,
- organizacja oraz ewidencjonowanie badań środowiska pracy,
- organizacja oraz ewidencjonowanie badań lekarskich medycyny pracy,
- prowadzenie działalności kontrolnej między innymi przestrzegania zasad i przepisów BHP przez
pracowników oraz firmy zewnętrzne wykonujące prace na terenie spółki,
- opracowywanie propozycji zmian organizacyjnych, celem poprawy warunków pracy oraz
bezpieczeństwa .
Oczekiwania:
- wykształcenie wyższe (w zakresie BHP będzie atutem),
- minimum 1-3 letnie doświadczenie w pracy na wymaganym stanowisku,
- bardzo dobra znajomość przepisów i zasad BHP,
- samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania,
- znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
- znajomość obsługi komputera (MS Office),
- otwartość i łatwość nawiązywania relacji,
- umiejętność pracy w zespole.
Oferujemy:
• pracę w firmie, istniejącej ponad 25 lat na rynku polskim
• możliwość rozwoju zawodowego w powierzonych obszarach odpowiedzialności
• stabilne warunki zatrudnienia oraz nastawienie na długofalową współpracę
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres kadry@empb.com.pl
Dodatkowych informacji udzielamy pod nr telefonu +48 44 7351288 wewn 144
Dokumenty aplikacyjne prosimy opatrzyć klauzulą "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych
(Dz. U. Z 1997 r , nr 133, poz. 883)."

