Zakres obowiązków:
Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. poszukuje pracownika na
stanowisko: Specjalisty ds. BHP - Ppoż









Zapewnienie realizacji zobowiązań przedsiębiorstwa w zakresie bezpieczeństwa i
higieny pracy oraz ppoż
Prowadzenie szkoleń z zakresu bhp,ppoż (wstępne i okresowe),
Realizacji wewnętrznych audytów BHP oraz kontroli BHP w zakresie pracowników
własnych oraz wykonawców zewnętrznych
Zarządzanie wypadkowością (dokumentacja, analiza, propozycje usprawnień),
Sporządzanie i aktualizacja oceny ryzyka zawodowego oraz instrukcji
bezpieczeństwa,
Nadzór nad systemem ppoż.
Współpraca z publicznymi organami kontroli,
Ciągły nadzór nad ogólnym stanem bezpieczeństwa w zakładzie oraz zarządzanie
projektami w zakresie ograniczenia ryzyka zawodowego.

Wymagania:










Wykształcenie wyższe kierunkowe lub studia podyplomowe w zakresie BHP,
Bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu BHP, PPOŻ,
Min. 2 letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w firmie
budowlanej,
Mile widziany kurs pedagogiczny – umiejętności trenerskie,
Bardzo dobra organizacja pracy i samodzielność,
Obsługa pakietu MS Office,
Komunikatywność,
Umijętność przekazywania wiedzy.
Prawo jazdy kat. B

Firma oferuje:





Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
Pakiet opieki zdrowotnej,
Kartę active sport,
Pakiet socjalny (min. Wczasy pod gruszą, bony świąteczne itd.),




Możliwość skorzystania z ośrodka wczasowego,
Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego.

Jak aplikować - informacje:
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV bezpośrednio na adres
rekrutacja@bpbpsa.com.pl
W tytule e-maila prosimy o wpisanie Specjalista ds. BHP - Ppoż

Klauzula informacyjna:
Administratorem danych osobowych jest:
Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. , UL. WARSZAWSKA 5, 43300 BIELSKO-BIAŁA, NIP: 547-016-88-63
Moje dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji przez Administratora. Wiem, że
przysługują mi następujące prawa: prawo żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich
sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat
przetwarzania danych osobowych, znajduje się w Polityce Prywatności Administratora.

Zgoda na przetwarzanie danych:
"W zakresie dobrowolnych danych osobowych, ponad te które zostały określone w art. 22¹
kodeksu pracy, wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez Bielskie Przedsiębiorstwo
Budownictwa Przemysłowego S.A. z siedzibą przy ul. Warszawskiej 5, 43-300 Bielsko-Biała,
wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000025731, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy
Sekcja Rejestrowa w celu niezbędnym do realizacji procesu rekrutacyjnego."
oraz
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bielskie Przedsiębiorstwo
Budownictwa Przemysłowego S.A. z siedzibą przy ul. Warszawskiej 5, 43-300 Bielsko-Biała,
wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000025731, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy
Sekcja Rejestrowa, w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez
Administratora.

