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ZSo

INSPEKTORADS BHP

w Małęczynie w wymiarze 0,12 etatu

l.Wymagania niezbędne :
a) spełnianie wymagń określonych w art'
określonych dla stanowisk wzędniczych,

3 ustawy o

pracownikach samorządowych

b) wykształcenie minimum wyższe zawodowe w zawodzie bezpieczeństwo i higiena

pracy,
c) niekaralność za przestępstwa popehione umyślnie,
d) dobry stanzdrowią
e) znajomośćprzepisów doĘczących funkcjonowania oświaty w zakresie doĘczącym
bhp w szkołacĄ
0 umiejętnośó prowadzenia szkoleń z zakresu bhp,
g) minimalny staż pracy w zawodzie bezpieczeństwo i higiena pracy 1 rok.

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

obsługa komputera
umiejętrrośćkompleksowego wykorzystania posiadanej vnedzy,
obowiązkowość' samodzielność, komunikałwnośó, wysoka kultura osobista,
łatwośćkomunikowania się i przekazywania informacji.

Uwaga: Wynik postępowania to łączrry wynik roznrowy kwalifrkacyjnej i allatlzy
dokumentów.

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
l) Wszystkim nowo zatrudnionym pracownikom lub zrnieńającym stanowisko pracy
udziela szkolenia wstępnego _ instrukta'żu ogólnego' Szkolenie powyższe dokumentuje
vvydanym zaświadczeniem'
2) Na bieżąco kontroĘe wa:żnośó_ aktualnośó szkoleń bhp, badan lekarskich
pracowników oraz imych zalecefi lub też wskazń lekarskich.
3) Kontroluje zasadnośćprzydzie|allla środków ochrony indyuridualnej, oózieĘ i obuwia
roboczego, sprawdza na stanowiskach praw czy są stosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem.
4)

Niezrłłoczrie zawiadarnia pracodawcę o zauważonym w zakładńe pracy w1padku

albo zagrożeniu zycia lub zdrowia ludz.kiego oraz ostrzega wspołpracowników
i uczrriów, a także inne osoby znajdując się w Ęonie zagrożenia" o grożącym im
niebezpieczeństwie.
5) Wspołdziała z pracodawca i przełożoryłniw w1pełnianiu obowiązków doĘczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.
6) Wspólnie z pracodawcą organizuje stanowiska pracy i nauki zgodnie z przepisami
i zasadarri bezpieczeństwa i higieny'
7) Egzekwuje przestzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i
higieny pracy' uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy
pracy' chorobami zawodow1mri i innymi chorobami związanymi z warunkami

środowiska pracy.
8) Po przerwi e w zajęciach trwających dłużejniz dwa tygodnie (przed razpoczęciem
zajęi) wsp lni e Z pracodawcą dokonuj e przeglądu plac wki, jej uuyposazeni a oraz
otoczenia pod kątem Zapewnienia bezpieczrrych warunk w pracy i naukii denĘrfik acja zagr oŻefi.
9) Pracownik słuzby bhp nabieżąco informuje pracodawcę o stwierdzonych
zagrażeniach zawodowych, jest autoręm wniosk w zmletzających do usunięcia tych
zagroŻefi.
10) w spos b rzetelny i fachowy prowadzi dokumentacj ę TwuąZaną Z wypadkami
pracownikow araz uczni w (ustala Wąrcryrny i okoliczności), podejmuj ę działanta
maj ące na celu zapobiezenie na prryszło śćwystępowaniu podobny ch zdarzefi .
11) Dokonuje wraz z dyrektorem okresowej oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach
pracy oraz sporządza dokumentację, Wsp lnte z pracodawcą informuje pracownikow
o ryzyku zawodawym' kt re wtąże się z wykon1rwana pracą.

4.Wymagane dokumenty:
a) list motywacyny
b) zyciorys (CV)
c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę
d) ks erokopie dokumerrtow p otwier dzających p o siadane wykształc enie
e) kserokopie zaświadczefi o ukofrczonych kursach, szkoleniach
f) kserokopie świadectw pracy
g) zaśwtadczenieo niekaralności zlłajowego Rejesfiu Karnego
ł'; os*i adęzęnte o wyr ażetnu zgody na przetw aIzan7ę danych osobowych zawartych w
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych (tj. Dz. TJ z2aa3 r. Nr 101, paz.926 zpożn.zm).
Wymaganę dokumenty aplikacyjne nalery składaÓ osobiścię w siedzibie Zespołu Szkoł
og lnoksrtałcących w Małę czynie, ul Szkolna 64. w terminie do dnia 10 lutega20l2 r- w
o'hlab r na wolne stanowisko inspektora ds. bhp w
zamkniętej kopercię z dopiskiem :
zso w Małęczynie''

Aplikacje kt re wpłyną do Zespołu Szk ł ogolnokształcących w Małęcaynte po wyżej
wymienionym terminię, nie będą rozpatrywane.
Lista kandydat w ,kt rą, spełnili wymagania formalne i Ęm Samym zakvłaltfikowali się do
postępowania sprawdzającego zostanie umieszc zana na tablicy informacyjnej ZSo w
Małęcryni e oraz na stronie internetowej ]rl}i'jl'Łr$i-sceli.:el
Informacje o wynikach naboru będą umieszczoftę na stronie internetowej www.bip.gozd.p1
orazna tablicy informacyjnej ZSo w Małęczyn\e
Mał'ęczyn, dnia 0Ż.a2.Ża1Ż r.

