,l

rj t",.:

'

:,

(_1

IIl-"ii

.,,'IDj;iektor Publicznej SzkoĘ Podstawowej w Klwatce
oGŁAsZA I\ABOR NA STANowISKo PRACY
:'i-t

INSPEKTORA DS BHP
w 0,06 etatu

1.Wymagania niezbędne :
a) spełnianie wymagan okreŚlonych w art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych
określonych dla stanowisk urzędntczy ch,
b) wyks ztałcenię minimum WyZ sze Zawodowe w Zawo dzie bezpieczęt'rstwo i higiena
praęy,
c) niekaralnoŚć za przestępstwa popełnione umyślnie,
d) dobry stan zdrowta,
e) znajomośc przepis w dotyczących funkcjonowafiIa oświatyw zakresie dotyczącym
bhp w szkołach,
0 umiejętnoŚć prowadzęnia szkoleri z zal<ręsu bhp,
g) minimalny staŻpracy w zawodzie bezpiecze stwo i higienapracy 1 rok.

2.Wymagania dodatkowe:
a) obsługa komputera
b) umiej ętnoŚ Ó komp leks owego wykor zy stanta p osiadanej wiedzy,
c) obowiąkowośÓ, samodzielnoś , komunikatywność, wysoka kultura osobista'
d) łatwośćkomunikowania się i przekazywania informacji.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik rozmowy kwalifikacyjnej
dokument w.

i analizy

3.Zakres wykonywanych zadafi na stanowisku:
l) Wszystkim nowo zatrudnionym pracownikom lub zmieniającym stanowisko pracy
udzięIa szkolenia wstępnego - instruktazu og lnego. Szkolenie powyzsze dokumentuje
wydany m zaśwtadczeniem.
2) Na bieŻąco kontroluje waznośÓ - aktualnośÓ szkolefr bhp, badan lekarskich
pracownikow oraz innych za\ecefi \ub tęŻ wskazan lekarskich.
3) Kontroluj e zasadnoścprzydzięIania środkw ochrony indywidualnej, odzieŻy i obuwra
roboczęgo' Sprawdza na stanowiskach pracy czy sąstosowane zgodnie z tch
przeznaazenlem.
Ą Niezwłogzrie zawtadamia pracodawcę o Zauwazonym w zakładzie pracy wypadku
albo zagroŻeniu zycia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzega wspołpracownikow
i uczni W , & takŻe inne osoby znajdując się w rejonie zagroŻenia, o groŻącym im
niebezpieczęristwie.
5) Wsp Łdziała z pracodawca i ptzełozonymi W wypełnianiu obowiązkow dotyczących
bezptecze stwa i higieny Pracy.
6) Wspo1ntę zp.u.oduwcą organizuje stanowiska pracy i nauki zgodnie zprzepisami
i zasadami bezpieczeristwa i hi gieny.
7)Egzekwuje pizestrzeganie ptzęZpracownik w przepisow 1Zasad bezpiecze stwa i
higieny pru"y,uwzględniając zabezpteczęnię pracownik w przed wypadkamiprzy
i z_awodowymi i innymi chorob amt związanyrnl Z warunkami
piu"y,"horo6u-

(?'
\

środowiska pracy.
8) Po przerwie w zajęciach trwających dłuzej niŻ dwa tygodni e (przed rozpogzęciem
zajęÓ) wsp lni e z ptacodawcą dokonuj e przeglądu plac wki' jej wyposazeni a oraz
otoczęnia pod kątem Zapewnienia bezpiecznych warunk w pracy i nauki_
identyfi kacj a zagr ożen.
9) Pracownik słuzby bhp nabieŻąco informuje pracodawcę o stwierdzonych
zagroŻeniach zawodowych, jest autorem wniosk w zmierząąeych do usunięcia tych
zagroŻen.
10) W spos b ruetelny i fachowy prowadzi dokumentacj ę związanąZ wypadkami
pracownikow oraz uczni w (ustala przyczyny i okolicznoŚci), podejmuje działania
maj ące na celu zapobieŻęnie na przyszłoścwystępowaniu podobnych zdarzen.
1 1) Dokonuj e wraz z dyrektorem okresowej oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach
pracy oraz sporządza dokumentację, Wsp |ntę z pracodawcą informuje pracownikow
o ryzyku zawodowym' ktore wiĘe się z wykonywana pracą.

4.Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny
b) Życiorys (CV)
c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę
d) kserokopie dokumęnt w potwier dzających posiadane wyks ztałcentę
e) kserokopie zaświadczen o ukoriczonych kursach, szkoleniach
f) kserokopie świadectw pracy
g) zaświadczęnię o niekaralności zKrąowego Rejestru Karnego
h) oŚwiadczenie o wyraŻeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w
ofercie pracy dla potrzeb nięzbędnych do realizacji procesu rekrutacjt, zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych (t.1.Dz.U z2003 r. Nr l0l, poz.926 zpoŻn.zm).
Wymagane dokumenty aplikacyj ne na|eŻy składać osobiście w sekretariacie Publicznej
Szkoły Podstawowej w Klwatce' Klwatka3I,26-634 Gozd w terminie do dnia 11 lutego
20t2 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem : "Nab r na wolne stanowisko inspektora ds.

bhpwszkolewKlwatce

Aplikacje kt re wpłyną do sekretartatu szkoły po wyzej wymienionym terminie, nie będą
rozpatrywane.

Lista kandydatow ,ktorzy spełnili wymagania formalne i tym Samym zakwalifikowali się do
postępowania sprawdzającego zostanie umieszcZona na tablicy informacyjnej orazna
stronie internetowej www.bip. gozcl.pl
Informacje o wynikach naboru będąumieszczone na stronię intęrnetowej
oraz na tablicy infbnnac}:inej szkoły w Klwatce

Klwatka dn. 3 lutego Ż0I2 r.
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