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l.Wymagania niezbędne :
a) spełnianie wymagan okreŚlonych w art.3 ustawy o pracownikach samotządowych

określonychdla stanowisk urzędniczych,
b) wyks rtaŁcenie minimum wyz sze Zawodowe w Zawo dzię bezpieczeristwo i higiena
pracy,
Za przęstępstwa popełnione umyślnie,
niekaralnoś
c)
d) dobry stan zdrowia,
e) znajomoś przepis w dotyczących funkcjonowania oświaty w zakresie dotyczącym
bhp w szkołach,
0 umiejętnośćprowadzenia szkoleri z zahesu bhp,
g) minima\ny staŻpracy w Zawodzie bezpiecze stwo i higienapracy 1 rok.

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

:

obsługa komputera

umiej ętność komp leks owego wykor ry stania p osiadanej wiedzy,
obowiązkowoś, samodzielność, komunikaĘwnoś , wysoka kultura osobista,
łatwośćkomunikowania się i przekazywania informacji.

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

i analizy

3.Zakres wykonywanych zada na stanowisku:
1) Wszystkim nowo zatrudnionym pracownikom lub zmieniającym stanowisko pracy
udziela szkolenia wstępnego _ instruktaŻu og lnego. Szkolenie powyzsze dokumentuje
łvydanym zaświadczeniem.
2) Na bieŻąco kontroluje wazRoś_ aktualnoś szkolerl bhp, badarl lekarskich
pracownik w oraz innych zalecen lub tez wskazari lekarskich.
3) Kontroluje zasadnośc ptrydzięIania środkw ochrony indywiduaInej, odzieŻy i obuwia
roboczęgo' Sprawdzana stanowiskach pracy czy są stosowane zgodnie z ich
przeznaczenięm.

Nienvłocznie zawiadamia pracodawcę o zauwaŻonym w zal<ładzie ptaey wypadku
albo zagroŻeniu zycia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzega wsp łpracownik w
i uczni W , & takŻę inne osoby majdując się w rejonie zagroŻenia, o groŻącym im

4)

niebezpieczeristwie.
5) Wsp łdziaŁa zpracodawca i przełozonymi w wypełnianiu obowiązk w dotyczących
bezpieczerlstwa i higieny Pracy.
6) Wsp |nie z pracodawcą otganizuje stanowiska pracy i nauki zgoclnie z przepisami
i zasadami bezpiecze stwa i higieny.
1)Egzekwuje przestrzeganie przezpracownik w przepis w i zasad bezpieczeristwa i
higieny pracy' uwzględniąąc zabezpięczenie pracownik w przed wypadkami ptzy
p'i.y, chorobami zawodowymi i innymi chorobami mviąZanymi zwarunkami

środowiska pracy.
8) Po przerwi ew zajęciach trwających dfuzej niz dwa tygodnie (przed rozpoczęciem
zajęć) wsp lni e z pracodawcą dokonuj e przeglądu plac wki, j ej or.yposazeni a oraz
otoczenia pod kątem Zapewnienia bezpiecznych warunk w pracy i naukiidenĘfikacja zagroŻen9) Pracownik sfuzby bhp nabieŻąco informuje pracodawcę o stwierdzonych
zagtoŻeniach zawodowych, jest autorem wniosk w zmięrzających do usunięcia tych
zagroŻefi.
10) w spos b rzete|ny i fachowy prowadzi dokumentacj ę mviązaną Z wypadkami
pracownik w otazuczni w (ustala ptzycryny i okoliczności), podejmuje działania
mające na celu zapobieŻenie na przyszłośćwystępowaniu podobny ch zdarzen.
l1) Dokonuje wrazz dyreklorem okresowej oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach
pracy otaz sporządza dokumentację, Wsp lnie zpracodawcą informuje pracownik w
o ryzyku zawodowym' kt re wiąŻe się zwykonywanaptacą.

4.Wymagane dokumenĘ:
a) list motywacyjny
b) zyciorys (CV)
c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę
d) kserokopie dokument w potwier dzających posiadane wykształcenie
e) kserokopie zaświadczęil o ukoriczonych kursach, szkoleniach
f) kserokopie świadectw pracy
g) zaświadczenieo niekaralności zKrajowego Rejestru Karnego
t'; os*i adczenie o wyrazeniu zgody na przetw arzanię danych osobowy ch zaurartych w
ofercie pracy dla potrzęb niezbędnych do realizacjiprocesu rekrutacji, zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych (t.j.Dz.TJ 22003 r. Nr 101, poz.926 zp im.zm).
Wymagane dokumenty aplikacyj ne nalęŻy składa osobiście w siedzibie Zespołu Szk ł
w Goździe, ul. Starowiejska 130 w terminie do dnia 10 lutego20tŻ r. w zamkniętej
t'
kopercie z dopiskiem : Nab r na wolne stanowisko inspektora ds. bhp w ZS
w Goździe"

Aplikacje kt re wpłyną do Zespołu Szk ł w Gożdzie po wyzej wymienionym terminie, nie
będą rozpatrywane.

Lista kandydat w ,W tzy spełnili wymagania formalne i tym Samym zakwalifikowali się do
po stęp owania sprawdzaj ącego zo stanie umi eszc Zona na tab licy informacyj nej
ZS w Goździę' oraz na stronie internetowej www.bip.gozd.p1
Informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej www.bip.gozd.pl
oraz na tablicy informacvjnęj w ZS w GoŹdzie.
Gozd, dnia 02.02.2012 r.

