
Dyrektor Publicznej SzkoĘ Podstawowej w Kuczkach Kolonii
oGŁAsZA NABOR NA STANowISKo PRACY

INSPEKTORA DS BHP
w 0006 etatu

l.Wymagania niezbędne :

ui 
'p.ł"ianie 

wymigari okreŚlonych w art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych

określonych dla stanowisk urzędnicry ch,

b) wyks ztałcenię minimum wyZS ze Zawodowe w Zawo dzię bezpieczeristwo i higiena

pracy,
c) niekaralnoŚć za przęstępstwa popełnione umyŚlnie,

d) dobry stan zdrowia,
e) Zf1ąomoŚć przepis w dotyczących funkcjonowania oŚwiaty w zak<ręsie dotyczącym

bhp w szkołach,

0 umiejętnoś prowadzenia szkoleri z zah'tęsu bhp,

g) minimalny staz pracy w zawodzię bezpieczeristwo i higienapracy 1 rok.

2.Wymagania dodatkowe:
a) obsługa komputęra
b) umiej ętnoŚ kompleksowego wykorzystania posiadanej wiedzy,

c) obowiązkowoŚć, samodzielność, komunikafiność, wysoka kultura osobista,

d) łatwoŚć komunikowania się i ptzekazywania informacji.

Uwaga: Wynik postępowania ta łączny wynik rozmowy kwalifikaryjnej i analriry

dokument w.

3.Zakres wykonywanych zadafi na stanowisku:
1) Wszy'lt i- nowo zatrudnionym pracownikom lub zmieniającym stanowisko pracy

udziela szkolęnia wstępnęgo - instruktaŻu og lnego. Szkolenie powyŻszę dokumenfuje

wydanym zaŚw iadczęniem.
2) Na bieŻąco kontroluje wazność _ aktualnoś szkoleri bhp, badari lękarskich

pracownik w oraz innych zalęcęn lub tez wskazari lekarskich.

) Kontro1uje zasadnosć przydzięlania Środk w ochrony indywidualnej, adzieŻy i obuwia

roboczego, 
'p'u* 

dza na stanowiskach pracy cry sąstosowane zgodnie z ich

ptzęzfiaczęniem.
ł; Ni"'*łocznię zawiadamia pracodawcę o zauwaŻonym w zakcadzię pracy wypadku

a1bo zagroŻeniu zycia lub zdrowialudzkiego oraz ostrzega wsp łpracownik w

i uczni W , ZtakŻę inne osoby znajdując się w rejonie zagroŻenia, o groŻącym im

niebezpieczeristwie.
5) Wsp łdziałazpracodawca iprzeŁozonymi w wypełnianiu obowiązk w dotyczących

bezpieczęnstwa i higieny pracy.
6) Wsp lnie , pru.odu*cą organizu1e stanowiska pracy i nauki zgodnie zptzepisami

i zasadami bezpiecze stwa i higieny.
1)Egzekwuje płzestrzeganie przezpracownik w przepis w i zasad bezpieczęristwa i
higieny pri"y,uwzględniając zabezpieczenie pracownik$w przedwypadkamiprzy
pr-u"y,- 

"horobami 
zawadowymi i innymi chorobami rwiązarlymi z warunkami



środowiska pracy.
8) Po przerwi e w zajęciach trwających oruakŻej niŻ dwa tygodnie (przed razpoczęciem
zEęq wsp lni ę Zpracodawcą dokonuj e przeg|ądu plac wki, jej ovyposażenia otaz

otoczęnia pod kątem Zapewnienia bezpiecznychwarunk w pracy i nauki_

identyfi kacj a zagr oŻen.
9) Pracownik służby bhp nabieŻąco informuje pracodawcę o stwierdzonych

zagroŻeniach zawodowych, jest autorem wniosk w zmierzających do usunięcia tych

zagroŻen.
10) W spos b rzetelny i fachowy prowadzi dokumentację rwiązanąZĘpadkami
pracownik w orazuczni w (ustala przrycryny i okolicznoŚci), podejmuj e działania

mające na cęlu zapobie Żęnię na przyszłoŚć występowaniu podobny ch zdaruęn.

l1) Dokonuje wraz zdyrektorem okresowej oceny ryrykazawodowego na stanowiskach

pracy arazsporządza dokumentację, Wsp hnię zpracodawcą informuję pracownik w

o ryzyku zawodowym' kt re wiĘe się z wykonywanapracą.

4.Wymagane dokumenĘ:
a) list motywacyjny
b) ryciorys (CV)
c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę

d) kserokopie dokument w potwier dząących posiadane wykształcenie

e) kserokopie zaświadczęn o ukoriczonych kursach, szkoleniach

f) kserokopie świadectw pracy
g) zaświadczęnie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego

hj oświ adczenie o wyr aŻęniu zgody na przetwarzanię danych osobowych zawartych w

ofercie pracy dla potr zęb niezbędnych do reali zacji procęSu rekrutacj i, zgodnie z ustawą

o ochronie danych osobowych (tj .Dz.IJ z2a03 r. Nr 101, poz.926 zp żmzm)-

Wymagane dokumenty aplikacyj ne na\eŻy składać osobiŚcie w siedzibię sekretariacie

Pubgcżnej SzkoĘ Podstawowej w Kuczkach Kolonii w terminie do dnia 11 lutego 2012 r.

w zamkniętej koiercie z: o'Nab r na wolne stanowisko inspektora ds. bhp w Publicznej

Szkole Podstawowej w Kuczkach Kolonii"

Aplikację kt re wpłyną po .vqtlŻej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.

Lista kandydat w ,l<t rry spełnili wymagania formalne i tym Samym zakvła|ifikowali się do

postępowania sprawdzającego zostanie umieszcZonana tablicy informacyjnej w szkolę w

kuczkach Kolonii, orazna stronie internetowej www.bip.sozd.pl

Informacje o wynikach naboru będąumieszczonę na stronię internetowej www.bip.gozd'p1

oraz na tablicy informac}ijnęj w szkole w Kuczkach Kolonii.

Kuczki Kolonia, dnia 3 lutego 20I2t


