CENTRUM MEDYCZNO-DIAGNOSTYCZNE SP. Z O. O.
Siedlce, ul Terespolska 12
Firma posiadająca sieć przychodni zdrowia na terenie Mazowsza i Lubelszczyzny
poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. BHP i PPOŻ
Miejsce pracy: SIEDLCE
OPIS STANOWISKA:












Aktywny udział w opracowywaniu planów modernizacyjnych oraz inwestycyjnych firmy.
Przekazywanie do użytku nowo wybudowanych, bądź zmodernizowanych obiektów i
urządzeń, mających wpływ na bezpieczeństwo i warunki pracy pracowników.
Współpraca z organami Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a także
upoważnionymi laboratoriami, w kwestii kontroli względem obowiązku prowadzenia przez
pracodawcę pomiarów, mających na celu określać stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla
zdrowia, występujących na poszczególnych stanowiskach pracy.
Sporządzanie ocen i analiz ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz informowanie
kierownictwa o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych.
Ustalanie okoliczności, jak i przyczyn wypadków.
Właściwe kompletowanie oraz przechowywanie dokumentów, rejestrów, ewidencji dotyczących
wypadków w pracy, chorób zawodowych, wyników badań oraz stanu bezpieczeństwa w firmie.
Opracowywanie propozycji odnośnie zmian technicznych i organizacyjnych, celem poprawy
warunków pracy oraz bezpieczeństwa.
Organizacja szkoleń w zakresie BHP.
Tworzenie regulaminów, procedur, instrukcji ogólnych.
Opiniowanie instrukcji stanowiskowych.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANDYDATÓW:
•


Posiadanie uprawnień do wykonywania zadań służb BHP.
Min. 2 -letnie doświadczenie na podobnym stanowisku.



•
•

Mile widziane wykształcenie wyższe kierunkowe.
Bardzo dobra znajomość przepisów i zasad BHP.
Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel oraz PowerPoint.
Prawo jazdy kat. „B”.

OFERUJEMY:
•

Pracę w renomowanej firmie o ugruntowanej i stabilnej pozycji, będącej liderem rynkowym w
swojej branży.

•

Możliwość zatrudnienia w ramach umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej wg indywidualnych
preferencji.



Atrakcyjne wynagrodzenie oraz program motywacyjny.



Realne i jasno określone cele.



Możliwość rozwoju zawodowego w dynamicznie rozwijającej się organizacji.

KONTAKT
Aplikacje (CV, list motywacyjny) prosimy kierować na adres e-mail: kadry@centrum.med.pl
Kontakt telefoniczny: 25 785 60 36.
Informacje o firmie zawiera strona internetowa: www.centrum.med.pl
Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami, CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 6 miesięcy
na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu.

Prosimy o dołączenie do przesyłanych dokumentów aplikacyjnych klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
aktualnego i przyszłych procesów rekrutacji podanych w CV przez Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o., z siedzibą w Siedlcach, przy ul. Niklowej
9, 08-110 Siedlce, łącznie z wizerunkiem, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE”.

