Burmistrz Gminy Trzebnica
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
specjalista ds. BHP
w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy
w wymiarze 1/4 etatu

Wymagania niezbędne:
– wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp,
– szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
– niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
– obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach
samorządowych z dnia 21. 11. 2008 r.,
– nieposzlakowana opinia.
Wymagania dodatkowe:
– znajomość obsługi komputera (programów Windows),
– znajomość przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów p. poż., prawa
pracy, medycyny pracy,
– umiejętność sporządzania wymaganej dokumentacji bhp i p.poż,
– dobra organizacja pracy własnej, inicjatywa i zaangażowanie,
– rzetelność, terminowość, odpowiedzialność, komunikatywność
– samodzielność w wykonywaniu zadań,
– umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa.
Zakres działań przewidzianych dla ww. stanowiska obejmuje m.in.:
– przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy,
– bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz
z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
– opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na
poszczególnych stanowiskach pracy,
– udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych, wewnętrznych zarządzeń,
regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
w ustalaniu zadań osób osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy,
– udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu
wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań
na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,
– prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących
wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby,
a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia
w środowisku pracy,
– udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,
– współdziałanie z lekarzem sprawujących profilaktyczną opiekę zdrowotną nad
pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich
pracowników,
– doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Oferujemy:
 zatrudnienie w wymiarze 1/4 etatu,
 stabilną pracę,
 pracę w doświadczonym i zgranym zespole.
Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:
 życiorys i list motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem kandydata,
 kwestionariusz dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie (wzór kwestionariusza
do pobrania na stronie internetowej BIP),
 kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, zdobyte kwalifikacje oraz długość
stażu pracy,
 kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach,
uprawnieniach, jednoznacznie potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych
i dodatkowych,
 oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych oraz
korzystaniu z pełni praw publicznych,
 oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych. (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 późn. zm.).”
Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 07 czerwca 2016 r. do
godz. 15.30 listownie lub osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Trzebnicy,
pl. M. J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na
stanowisko Specjalisty ds. BHP.”
Aplikacje, które wpłyną do tut. Urzędu po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Niezłożenie
kompletu dokumentów jest równoznaczne z niespełnieniem wymogów formalnych.
Informacje o wynikach naboru, po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, zostaną
zamieszczone na stronie internetowej http://www.bip.trzebnica.pl/ oraz na tablicy informacyjnej
Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.
O terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną poinformowani
telefonicznie.

