Dla naszego Klienta - firmy Total Polska, należącej do międzynarodowego koncernu Total, zajmującego
się produkcją i dystrybucją paliw, środków smarnych, gazu naturalnego, energii elektrycznej low-carbon
i zatrudniającego prawie 100,000 pracowników w 130 krajach -poszukujemy na stanowisko:
Młodszego Specjalisty ds. HSEQ
Lokalizacja: Warszawa/Nowy Dwór Mazowiecki

Zakres obowiązków:
• Kontrola środowiska pracy, wyposażenia i praktyk pod kątem zapewnienia zgodności
z normami bezpieczeństwa, wynikającymi z Kodeksu Pacy i pozostałych ustaw
• Kontrola zakładu głównego i poszczególnych oddziałów spółki pod kątem wyposażenia w
wymagany sprzęt przeciwpożarowy, materiały pierwszej pomocy itp.
• Analizowanie zdarzeń potencjalnie wypadkowych, wypadków oraz wdrażanie działań
prewencyjnych
• Prowadzenie szkoleń z zakresu BHP dla wszystkich grup pracowników
• Uczestniczenie w opracowywaniu wewnętrznych standardów, procedur i zasad dotyczących
BHP
• Wprowadzanie programów kształtujących właściwą kulturę BHP wśród pracowników Total
Polska za pomocą środków komunikacji wewnętrznej: np. plakatów, publikacji, seminariów
• Monitorowanie i wdrażanie zmieniających się przepisów dotyczących BHP
• Identyfikowanie potencjalnych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa w lokalnych
oddziałach Total Polska oraz rekomendowanie niezbędnych działań do likwidacji lub
zmniejszenia takich zagrożeń
• Ocena warunków pracy i przygotowywanie rekomendacji w celu poprawy metod, praktyk i
postaw w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia
• Udział we wdrożeniu polskich i unijnych przepisów z zakresu BHP
Wymagania:
• Wykształcenie wyższe kierunkowe
• Wykształcenie techniczne i inżynieryjne będzie dodatkowym atutem
• Dobra znajomość języka angielskiego - min. B2
• Doskonałe umiejętności komunikacyjne i interpersonalne
• Prawo jazdy kat. B
• Nastawienie na realizację wyznaczonych celów, chęć ciągłego samodoskonalenia i rozwoju
• Pozytywne i proaktywne podejście do wypełnianych obowiązków, otwartość, kreatywność i
umiejętności organizacyjne
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Oferujemy:
• Dużo interesującej pracy w międzynarodowej firmie
• Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
• Pakiet benefitów pozapłacowych
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie cv w języku angielskim na adres: w.kawinska@ricg.eu
z dopisaniem klauzuli:
I hereby agree to the processing of my personal data by Recruitment International Consulting Group Sp. z o.o.
with headquarters at ul. Emilii Plater 10/2, 00-669 Warsaw, NIP: 525-25-86-019, REGON 147234184 for current and
future recruitment processes. I declare that I have been informed of my rights under the Regulation of the
European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with
regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repeal of Directive 95/46 /
EC (general regulation on data protection). I am aware that my consent may be revoked at any time.

W związku ze zmianą 25 maja 2018 r. obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz
Państwa wcześniejszym udziałem w prowadzonych przez nas rekrutacjach bardzo proszę o zapoznanie się z
poniższymi informacjami.
Obowiązek informacyjny:
1)
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Recruitment International Consulting Group Sp. z o.o.
(zwane dalej RICG)
z siedzibą przy ul. Emilii Plater 10/2, 00-669 Warszawa wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000504702; NIP: 525-25-86-019, REGON
147234184. Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na
adres naszej siedziby lub poprzez wiadomość e-mail na adres: ado@ricg.eu
2)
Inspektor Ochrony Danych (IOD) powołany przez Administratora nadzoruje prawidłowość przetwarzania
danych osobowych.
Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: Emilii
Plater 10/2, 00-669 Warszawa lub za pośrednictwem adresu e-mail: iod@ricg.eu
3)
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji,
prowadzonych przez RICG.
W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody, dane przetwarzane będą również w celach przyszłych procesów
rekrutacyjnych.
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4)
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pan danych jest ustawa z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(Dz. U. z 2018 r. poz. 108, z późn. zm.) oraz wyrażona przez Panią/Pana zgoda.
5)

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą klienci korzystający z usług firmy RICG.

6)
Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar
Gospodarczy (EOG), ani organizacji międzynarodowych.
7)
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, w
przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla przyszłych procesów rekrutacyjnych dane będą
przechowywane nie dłużej niż 5 lat;
8)
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania.
9)
Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10)
Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych
11)

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, do jakich będą zebrane.

12)
Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
Przetwarzanie w sposób zautomatyzowany w formie profilowania ma na celu wydanie wstępnej prognozy o
kandydacie, rozstrzygnięcie ostatecznie następuje w momencie weryfikacji profilu przez pracownika RICG;
13)
Więcej informacji na temat sposobu realizacji Pani/Pana praw, określonych powyżej, może Pani/Pan
uzyskać kontaktując się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w sposób określony w ust.
1 i 2.
14)
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej
ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym
ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
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