Kraj
Województwo
Stanowisko
Nazwa firmy

Informacje o
firmie

Polska
mazowieckie
Specjalista ds. BHP i Ochrony Środowiska
Headhunters Sp. z o.o.Oddział Katowice
Headhunters Agencja Pracy to polska firma świadcząca usługi w zakresie konsultingu
personalnego na rynku krajowym i zagranicznym. Trzon działalności Oddziału w Katowicach to
procesy rekrutacyjno – selekcyjne głównie w oparciu o metodę direct oraz executive search na
stanowiska średniego i wyższego szczebla. Headhunters figuruje w rejestrze agencji
zatrudnienia pod numerem rejestracyjnym 10079.
Dla naszego Klienta, międzynarodowej firmy z branży budowlanej poszukujemy:
Miejsce pracy: okolice Warszawy, okolice Poznania, Śląsk
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Wykształcenie wyższe kierunkowe,
Min. 3 lata doświadczenie na podobnym stanowisku w branży budowlanej lub
pokrewnej,
Znajomość przepisów prawa w zakresie BHP z umiejętnością praktycznego
zastosowania, jak również wiedza z zakresu ochrony środowiska,
Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń (przygotowanie i prowadzenie prezentacji),
J. angielski biegły z umiejętnością wykorzystania w praktyce,
Podróże służbowe, również za granicę,
Prawo jazdy kat. B,
Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne,
Odporność na stres, dobra organizacja pracy, samodzielność i dynamizm.
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Pracę w międzynarodowym środowisku,
Samochód służbowy, laptop,
Prywatna opiekę medyczna,
Dofinansowanie do pakietów benefitowych,
Przyjazna atmosfera w pracy.

•
Wymagania

Oferujemy

Uczestniczenie w tworzeniu procedur, regulaminów oraz instrukcji z zakresu BHP,
Organizacja szkoleń BHP, opracowanie materiałów szkoleniowych,
Raportowanie danych zgodnie z wymaganych przepisami prawa,
Przeprowadzanie audytów wewnętrznych oraz nadzorowanie przestrzegania prawa z
zakładzie,
Opracowywanie projektów szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,
Dostosowywanie standardów BHP i Ochrony Środowiska do wymogów prawnych oraz
wytycznych korporacji,
Opracowywanie, wprowadzanie oraz nadzorowanie programów kształtujących
właściwą postawę pracowników i propagujących kulturę bezpieczeństwa,
Współprace we wdrażaniu rozwiązań organizacyjno-technicznych mających na celu
stała poprawę bezpieczeństwa pracowników i minimalizacje ryzyka zawodowego na
stanowiskach pracy,
Przeprowadzanie analiz ryzyka,
Inicjowanie i koordynacja działań zmierzających do zmniejszenia oddziaływania
zakładu na środowisko naturalne oraz zmniejszenia wypadkowości,
Bezpośredni udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
Współpraca z służbami i instytucjami Państwowymi,
Prowadzenie statystyk z zagadnień BHP,
Wspieranie kadry kierowniczej w zakresie BHP i OS,
Współpraca z regionalnym działem BHP w Niemczech.
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Oferta pochodzi z portalu Praca.pl. Prosimy o przesyłanie aplikacji bezpośrednio do
pracodawcy. Link do ogłoszenia na Praca.pl: http://www.praca.pl/specjalista-ds-bhp-i-ochronysrodowiska_1528246.html

