blicznej SzkoĘ Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Podgórze

oGŁAszA NABoR NA sTAIYowIsKo PRACY
INSPEKTORA DS BHP
w wymiarze 0106 etatu

l.Wymagania niezbędne :
a) spełnianie wymagań określonych w art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych

określonych dla stanowisk urzędniczych,
b) wykształcenie minimum wyŻsze zawodowe w zawodzie bezpieczeństwo i higiena
pracy,
c) niękaralno śĆza przestępstwa p opełnione umy ślnie,
d) dobry stan zdrowia,
ę) znajomoŚó przepisów dotyczących funkcjonowania oŚwiaty w zakresie doĘczącym
bhp w szkołach,
f) umiejętnośćprowadzęnia szkoleń z zakresu bhp,
g) minimalny staż pracy w zavłodzie bezpieczeństwo i higiena pracy 1 rok.

2.Wymagania dodatkowe:
a)
b)
c)
d)

obsfuga komputera
umiej ętnośćkompleksowe go wykorzystania posiadanej wiedry,
obowiązkowość,samodzielność, komunikaĘwnośó, wysoka kultura osobista'
łatwośókomunikowania się i przekazywania informacji.

Uwaga: Wynik postępowaniato łączny wynik rozmowy kwalifikacyjnej
dokumentów.

i analizy

3.Zakres wykonywanych zadafi na stanowisku:
1) Wszystkim nowo zatrudnionym pracownikom 1ub zmieniającym stanowisko pracy
udziela szkolenia wstępnego - instruktażu ogólnego. Szkolenie powyzsze dokumenfuje
wy danym zaświadczeniem.

2) Na bieżąco kontroluje wazność_ aktualnośćszkolęń bhp, badań lekarskich
pracowników otaz innych zatęcęit lub też wskazań lekarskich.
3) Kontroluje zasadnośĆ przydzielania środków ochrony indywidualnej, odziezy i obuwia
roboczego, sprawdza na stanowiskach pracy czy są stosowanę zgodnie zich

ptzęznaczęniem'

4) Niezwłocznię zawiadamia pracodawcę o Zauwazonym w zakładzie pracy wypadku
albo zagrozęniu Ęcia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzega wspóĘracowników
i uczniów , atakże inne osoby znajdując się w rejonie zagroŻenia, o groŻącym im

niebezpieczeństwie.

5) WspółdziałazpracodawcaiptzeŁożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy.
6) Wspólnie zptacodawcą organizuje stanowiska pracy i nauki zgodnie z przepisami
i zasadami bezpieczeństwa i higieny.
7) Egzekwuj e przesttzeganie ptzęZ pracowników przepisów i zasadbezpieczeństwa i
higieny pracy' uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkamiptzł
pracy' chorobami zawodowymi i innymi chorobamizvłięanymi z warunkami
środowiska pracy.

w zajęciach trwających dłużejniŻ dwa tygodnie (ptzed rozpoczęciem
zajęÓ) wspólnie z pracodawcą dokonuje przeglądu placówki, jej wyposaŻęnia oraz
otoczenia pod kątem zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i nauki-

8) Po przerwie

identy fika cj a zagr o Żeń.
9) Pracownik słuŻby bhp na bieżąco informuje pracodawcę o stwierdzonych
zagroŻetiach zawodowych, jest autorem wniosków zmitzających do usunięcia tych

zagtoŻef'.

10) W sposób rzetelny i fachowy prowadzi dokumentacjęzvłiązanąz wypadkami

pracowników orazuczniów (ustala Wzyczyny i okoliczności), podejmuje działania
mające na celu zapobieżenie na przyszłośćwystępowaniu podobnych zdaruęi.
11) Dokonuje wraz z dyrektoręm okresowej oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach
pracy oraz sporządza dokumentację, Wspólnie z pracodawcą informuje pracowników
o ryZyku zawodowym, które wiąże się z wykonywana pracą.

4.Wymagane dokumenĘ:
a) list motywaryjny
b) zyciorys (CV)
c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę
d) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
e) kserokopie zaświadczęfl o ukończonych kursach, szkoleniach
f) kserokopie świadectw pracy
g) zaświadczęnię o niekaralnościz Krajowego Rejestru Karnego
h) oświadczęnię o wyrazeniu zgody na przetwatzatie danych osobowych zawaĄch
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do rcalizacji procesu rekrutacji, zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z2003 r. Nr 101, poz.926 zpóżm.zm).
Wymagane dokumenty aplikacyjne nalezy składać osobiście w siedzibie Publicznej SzkoĘ
Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Podgórze w tęrminię do dnia 10.02.2012 r.
w zamkniętej kopercie z dopiskiem : "Nabór na wolne stanowisko inspektora ds. bhp
w Publicznej SzkoĘ Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Podgórze'o

Aplikacje, które wpłyną do Publicznej SzkoĘ Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w Podgórze'' po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.
Lista kandydatów,którzy spełnili wymagania formalne i łm samym zakwa1ifikowali się
do postępowania sprawdzającego zostanię umieszczona na tablicy informacyjnej
w Publicznej Szkoły Podstawowęj im. Marii Konopnickiej w Podgórze otazrra stronię
internetowej unnv,bip. gozd.pl
lnformacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie intęrnętowej www.bip.gozd.p1
oraznatablicy informacyjnej w Publicznej SzkoĘ Podstawowej im.Marii Konopnickiej
w Podgórze.
Podgóra , dnia 02.aŻ 2012 r.

