
Opis stanowiska:

bieżące działania oraz inicjowanie nowych aktywności mających 
na celu poprawę bezpieczeństwa pracy,
realizacja zadań związanych z przestrzeganiem przepisów, zasad 
i obowiązujących procedur BHP,
podnoszenie świadomości pracowników z zakresu bezpieczeństwa 
pracy oraz udział w opracowywaniu oceny ryzyka zawodowego,
bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach 
zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych 
zagrożeń,
doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeń-
stwa i higieny pracy,
przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP oraz organizacja szkoleń 
specjalistycznych,
ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, prowadze-
nie dokumentacji powypadkowe,
przygotowywanie okresowych analiz stanu BHP, sporządzanie 
raportów, statystyk,
udział w kontrolach organów PIP, SANEPID itd., 
inne obowiązki wynikające z Dz.U. 1997 nr 109, poz. 704 ze zm.

Wymagania:

min. wykształcenie wyższe w zakresie bezpieczeństwa,
min. 2 lata doświadczenia zawodowego w służbie bezpieczeństwa 
i higieny pracy w �rmie produkcyjnej,
doświadczenie w przemyśle ciężkim będzie dodatkowym atutem,
znajomość przepisów w zakresie prawa pracy, bezpieczeństwa 
pracy, Ppoż. ,
praktyczna znajomość pakietu MS O�ce,
praktyczna umiejętność współpracy ze służbami kontrolnymi (PIP, 
Sanepid, itp.),
posiadanie uprawnień inspektora Ppoż. będzie dodatkowym 
atutem,
komunikatywność, zaangażowanie, umiejętność pracy w grupie.

Śląski Holding Przemysłowy 

zaprasza do składania dokumentów aplikacyjnych  Kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. BHP i ochrony PPOŻ
Miejsce pracy: Bytom

Oferujemy:

zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,

praca w Grupie Spółek, 

możliwość zdobycia doświadczenia w Zakładzie zajmującym się produkcją koksu,

możliwość szkoleń i podnoszenia swoich kwali�kacji zawodowych.

 Dokumenty aplikacyjne w języku polskim prosimy wysyłać na adres mailowy:  rekrutacja@shpsa.eu 

Prosimy pamiętać o zawarciu w nich klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób �zycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)."

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Polityka prywatności: http://www.petralana.eu/pl/kontakt/polityka-prywatnosci shpsa.eu


