Ęrektor Zespolu Ekonomiczno Administracyjnego Szktól w Goździe
oGŁAszA NABoR NA sTANowIsKo PRACY
INSPEKTORA DS BIIP

łv placówkach oświatowychna terenie Gminy Gózd ti.
-w 4 szkolach podstawowych w wymiarze po OtO6 etatu,
- w 2 zespołach szkrńł w n5rmiarze po orl2 etatu,
- w 1 gimnazjum w wymiarze 0r(b etatu

l.Wymagania niezĘdne

a)

:

spehriarrie wymagan określonych w art. 3 ustawy o pracownikach samorządo}vych
określonych dla stanowisk uruędni czycĘ.
b) wykształcenię minimum wyższe za'wodowe w zawodzie bezpieczeństwo i higiena
pracy,
c) niekaralnośćz-aprzestępstwa popehrione umyślnie,
d) dobry stan zdrowią
e) znajomośćprzepisów dotyczących funkcjonowania oświaty w zakresie doĘczącyrr
bhp w szkołach"
umiejęurośćprowadzenia szkoleń z zakresu bhp,
g) minimalny staż pracy w zawodzie bezpieczerrstwo i higiena pracy 1 rok.

f)

2.Wymaganie dodatkowę:
a) obsfuga komputera
b) umiejętnośćkompleksowego wykorzystania posiadanej wiedry,
c) obowiągkowość, samodzielnośĄ komunikatynłrość,wysoka kultura osobista,
d) łatwośćkomunikowania się i ptzekazywania infonnacji.

Uwaga: wynik postępowania to łączny wr/nik roanowy kwalifikacyjnej i analiry
dokumentów.

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) Wszystkirn nowo zatrudnionym pracownikom lub aieniającym stanowisko pracy
udziela szkolerria wstępnego _ instruktazu ogólnego" Sz.kolmie powyższe dokumentuje

wydanpr z'aświadcr.erniiem.
2) Na bieĄco kontroĘe ważnośó_ akfualnośćszJ<oleń bhp, badań lekarskich
pracowników oraz innych zalecen lub tez wskazań lekarskich.

3)

KontroĘe zasadrrość:ptzyóńelania środków ochrony indywidualnej, oózieĘ i obuwia

roboczego, sprawdza na stanowiskach pracy czy są stosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem"
4) Niezwłoczrrie zawiadamiapracodawcę o zauważon5rrn w zakJaózie pracy wypadku
albo zagrozeniu zycia lub zdrowia ludz*iego oraz osfrzega wspóĘracowników
i ucmiów, a takźrc inne osoby znajdując się w Ąonie zagrożenią o grożącym im
niebezpieczeństwie"
5) wspołdziała z pracdawca i prz-ełoŻonymi w w5pehianiu obowiąąków doĘczących
bezpiecz-eitstwa i higleny Facy.
6) Wspólnie z pracodawcą organizuje stanowiska precy i nauki zgodnie z pzepisami
i zasadami bezpiecrshstwa i higteoy.

7) Egzekwuje pr"-esfi"r;ganie pzś.zp:acowników przepisów

i zasadkzplecrehstwa i

higeoy pracy' uwąględniająs zaberyieczenie p'racowników przsdwypadkami przy
pracy, chorobami zawodowymi i i.mymi chorobami zwi+anpni z warunkami
środowiska pracy.
8) Po przerwie w zajęciach trwających dfużej niż dwa tygodnie (przed rozpoczęciem
zajęć) wspólnie z pracodawcą dokonuje przeglądu placówĘ jej wyposażenia oraz
otoczenia pod Ętem zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i nauki-

idenffiacjaragrożrch.

9) Pracownik sfużby bhp na

bieĄco informuje pracodawcę o stwierdzonych

z.agrożrntachzawodowycĘ jest autorem wniosków znrierzających 66 p5tlnięcia Ęch
zagraŻeh.
10) w sposób rzetelny i fachowy prowadzi dokumentację zutiązanąz wyrpadkami
pracowników oraz uczniów (ustala pzycryny i okoliczności), podejmuje dńałana
mające na cęlu zapobieżenic na przyszłośówystępowaniu podobnych zdatzsil.
11) Dokonuje wraz z dyrektorem okresowej oceny ryzykazawodowego na stanowiskach
pracy onzsplządza'dokumentację' WspóInie zpracodawcąinfornruje pracowników
o ry4yku zawodowym' którę Eiąze się z wykonywana pfacą.

4.Wymagane dokumenty:
a) list moĘwacyjny
b) zyciorys (CV)
c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegąiącej się o pracę
d) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
e) kserokopie zaśn'iadczeń o ukończonych kmsach, szkoleniach
f) kserokopie świadectw pracy
g) zaświadczenie o niekaralnościz Krajowego Rejestru Karnego
h) oświadczstie o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawarĘch w
ofercie pracy dla potrzeb niezĘdnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz U z 2003 r. Nr 101, poz. 926 z pain.m)

naleĘ składaĆ osobiście w siedzibie Zespołu
Ekonomicano Adrninisffacyjnego szkół w Goździe ul- Radomska 7 pok. 102 w terminie
do dnia M styczniz2al? r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem : "Nabór na wolne
stanowisko inspektora ds. bhp w placówkach oświatowych na terenie Gminy Gózd''

W1mragane dokument aplikacyjne

Aplikacje które wpłJ,nądo Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Goździe po
wyżej wymienion1rm terminie, nie Ędąrozpafiywane.

Lista

w ,którzy spełrili wymagmia formałne i tyn samym zakwalifikowali się do
postępowania sprawdzającego zostarrie umieszczona na tablicy infornraryjnej ZEAS oraana
sfronie internetowej re-htp-€guepl
Informacje o wynikach naboru ĘĄumieszczone na stronie internetowej u1łrrylipgqed.p|
oraznatablicy informacyjnej ZEAS w Goiilzie.
Gózd, dnia

-19.

l2.20l1 r

