REGIONALNE CENTRUM
KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA
IM. PROF. DR HAB. TADEUSZA DOROBISZA WE WROCŁAWIU
OGŁASZA REKRUTACJĘ
NA STANOWISKO

Starszego Specjalisty ds. BHP
ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska
Miejsce pracy - Wrocław
Wymiar etatu: 1,0

Oferta pracy nr 7/2018
1. Główne obowiązki:
1.1 Realizacja zadań wynikająca z:
1.1.1. Ustawą z dnia 26.06.1974r. Kodeks Pracy, tj. Dz. U. z 2018r. 917 z późn. zm.
1.1.2. Ustawą z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska, tj. Dz. U. z 2018r. poz. 799 z późn. zm.
1.1.3. Ustawą z dnia 24.08.1991 r. O ochronie przeciwpożarowej, tj. Dz. U. z 2018r. poz. 620.
1.1.4. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i
higieny pracy Dz.U.1997.109.704 z późn. zm
1.2. Inspirowanie i udział w organizowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
1.3. Organizowanie i przeprowadzanie szkoleń wstępnych w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej.
1.4. Przeprowadzanie kontroli warunków pracy.
1.5. Monitoring miejsc i warunków pracy pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy.
1.6. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz ich analizowanie.
1.7. Prowadzenie dochodzeń powypadkowych i formułowanie wniosków.
1.8. Opracowywanie i aktualizacja instrukcji stanowiskowych, procedur, regulaminów z zakresu BHP i Ppoż.
1.9. Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie BHP, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
1.10.
Popularyzowanie problematyki BHP, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w RCKiK we
Wrocławiu.
1.11.
Prowadzenie ewidencji jakościowej i ilościowej odpadów.
1.12.
Zarządzanie i kontrola gospodarki odpadami na etapie zbierania, selekcji, przechowywania, transportu i
utylizacji.
1.13.
Opiniowanie projektów technicznych z uwzględnieniem problematyki ochrony środowiska.
1.14.
Udział w szkoleniach, konferencjach związanych ze środowiskiem naturalnym.
1.15.
Śledzenie bieżących przepisów, planów służących ochronie środowiska naturalne
2. Wykształcenie:
2.1. Wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub
2.2. Wyższe i Studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i co najmniej 3 - letni staż pracy w
służbie bhp.
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3. Wymagania:
3.1. Znajomość obowiązujących przepisów w zakresie BHP , P.poż i Ochrony środowiska
3.2. Posiadanie aktualnych uprawnień Inspektora ds. P.poż
3.3. Minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze BHP
3.4. Doświadczenie dotyczące budowy kultury bezpieczeństwa
3.5. Doświadczenie w zakresie przeprowadzania audytów wewnętrznych z zakresu BHP, P.poż i Oś
3.6. Otwartość na zmiany i skłonność do ich kreowania oraz implementacji
3.7. Nastawienie na podnoszenie własnych kwalifikacji i kompetencji oraz wykorzystywanie zdobytych
umiejętności
3.8. Dzielenie się wiedzą, doświadczeniem i otwartość na współpracę
3.9. Budowanie pozytywnych relacji z klientem wewnętrznym i zewnętrznym
3.10.Znajomość obsługi komputera i składowych pakietu MS Office oraz urządzeń biurowych
3.11.Prawo jazdy kat. B
3.12.Podstawowa wiedza o działalności Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
4. Oferujemy:
4.1. Stabilne warunki zatrudnienia.
4.2. Pracę w zespole ludzi z pasją.
4.3. Możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania doświadczenia.
4.4. Ubezpieczenia grupowe.
4.5. Wysokiej jakości narzędzia pracy.
4.6. Dofinansowania do działań kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych.
5. Wymagane dokumenty:
5.1. podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1 na stronie
www.rckik.wroclaw.pl z zakładce Praca)
5.2. podpisany: list motywacyjny i C.V.
5.3. podpisane oświadczenie dot. ochrony danych osobowych ( załącznik nr 2 na stronie www.rckik.wroclaw.pl w
zakładce Praca )
6.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie drogą e-mail: rekrutacja@rckik.wroclaw.pl, bądź składanie
dokumentów osobiście w terminie do dnia 16.07.2018 na adres:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9
Dział Personalny, pokój S.3.10.
7.

Dodatkowe informacje: rekrutacja@rckik.wroclaw.pl;
Dział Personalny - tel. 71-37-15-818.

Aplikacje złożone bezpośrednio, jak i przesłane pocztą winny być złożone w zaklejonej kopercie z dopiskiem: :
oferta pracy – RCKIK/BHP/1/2018.
8.

Inne informacje:

a)

Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie
zniszczone.

b) Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.
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STARE:

1.1.1.1. kontrolowanie warunków pracy oraz przestrzegania przez pracowników przepisów BHP i
Ppoż.
1.1.1.2. współpraca przy opracowywaniu instrukcji stanowiskowych, regulaminów, procedur BHP i
Ppoż., ochrony środowiska.
1.1.1.3. zapewnienie zgodności funkcjonowania organizacji z bieżącymi wymaganiami prawnymi w
zakresie BHP oraz wewnętrznymi standardami w tym zakresie
1.1.1.4. prowadzenie dokumentacji BHP, sporządzanie analiz oraz raportów BHP
1.1.1.5. udział w audytach
1.1.1.6. dobór środków ochrony indywidualnej na stanowiskach pracy
1.1.1.7. współpraca z instytucjami zewnętrznymi (jak np. PIP, SANEPID, Straż Pożarna)
1.1.1.8. opracowywanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
1.1.1.9. inicjowanie i wdrażanie działań oraz współpraca we wdrażaniu inwestycji i rozwiązań
organizacyjno-technicznych, mających na celu stałą poprawę bezpieczeństwa pracowników
oraz minimalizację ryzyka zawodowego
1.1.1.10. zapewnienie realizacji obowiązków i wymagań formalno-prawnych w zakresie BHP
(sprawozdawczość, prowadzenie dokumentacji wymaganej przepisami)
1.1.1.11. zapewnienie wsparcia merytorycznego w zakresie BHP dla całej organizacji
1.2 Prowadzenie szkoleń w zakresie BHP, Ppoż., Ochrony środowiska
1.3 Zarządzanie procesem odpadów,
1.4 Prowadzenie monitoringu i badań stanu środowiska, określanie i analizowanie parametrów
charakteryzujących stan zanieczyszczenia środowiska,
1.5 Prowadzenie dokumentacji wynikającej z przepisów ochrony środowiska w organizacji
1.6 Organizowanie i nadzorowanie działalności organizacji związanej z ochroną środowiska
1.7 Uczestniczenie w realizowaniu polityki środowiskowej na terenie organizacji
1.8 Przygotowywanie dokumentacji na potrzeby wydawania decyzji związanych z ochroną środowiska,
1.9 Sporządzanie raportów, opracowań dotyczących wpływu na środowisko istniejących lub planowanych
przedsięwzięć.
1.10. Sporządzanie rocznych sprawozdań do Wydziału Ochrony Środowiska
1.11 Przekazywanie informacji o stanie środowiska organom państwowym i samorządowym,
1.12. Kontrolowanie przestrzegania przepisów ochrony środowiska.
1.13. Kontrola warunków pracy podczas akcji wyjazdowego poboru krwi.
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