SC Johnson obecnie poszukuje osoby na stanowisko Stażysty BHP do naszej fabryki w Gorzowie
Wielkopolskim.
Jeśli chcesz zaczać karierę w międzynarodowej firmie FMCG, to jest to idealny moment!
Czas trwania stażu: 6 miesięcy.
O SC JOHNSON
SC Johnson (SCJ) jest jednym z wiodących na świecie producentów marek dla gospodarstw domowych.
Działamy w ponad 70 krajach i sprzedajemy niemalże w każdym kraju na świecie. Co nas wyróżnia to
fakt, iż jesteśmy globalną firmą rodzinną od 6 pokoleń. Jesteśmy by tworzyć z Wami gospodarstwa
domowe od ponad wieku, a nasze produkty takie jak: Glade, Mr Muscle, Pronto, OFF czy Raid można
znaleźć w domach na całym świecie.
Dział SHE (Safety, Health, Environment) zajmuje się dbaniem o bezpieczeństwo ludzi, w tym
bezpieczeństwa pożarowego oraz środowiska naturalnego. Naszym głównym celem jest ciągłe
doskonalenie warunków pracy po to, aby nasi Współpracownicy cieszyli się dobrym samopoczuciem,
zdrowiem i nie ulegali wypadkom. Na równi z tym stawiamy środowisko naturalne, ponieważ chcemy
utrzymać je w jak najlepszym stanie i rozwijać się w sposób zrównoważony.
Dołączając do naszego zespołu będziesz mieć okazję brać udział w procesach oceny ryzyka oraz
odbiorach stanowisk pracy, maszyn i urządzeń przemysłowych. Dodatkowo będziesz odpowiadać za
przeprowadzanie kampanii środowiskowych i projektów optymalizacji segregacji odpadów.
GŁÓWNE ZADANIA I OBOWIĄZKI:







Udział we wdrażaniu i optymalizowaniu procesów oraz dokumentacji związanej
z bezpieczeństwem i higieną pracy
Wsparcie Działu SHE w codziennej pracy operacyjnej
Prowadzenie szkoleń systemowych
Wsparcie we wdrażaniu narzędzi systemowych
Udział w projektach mających na celu doskonalenie procesów związanych
z bezpieczeństwem i higieną pracy
Budowanie świadomości, opracowywanie programów działań kształtujących właściwą
postawę pracowników i propagujących kulturę bezpieczeństwa

CO OFERUJEMY
 Realizację swoich kreatywnych pomysłów w świecie biznesu
 Rozwój zarówno funkcjonalnych jak i technicznych umiejętności niezbędnych do kreowania
bezpiecznych warunków pracy
 Uczestniczenie w rozwijających projektach
 Stanie się częścią kreatywnego i życzliwego zespołu
 Udział w międzynarodowych szkoleniach
 Współpracę z osobami o dużej wiedzy i doświadczeniu
 Pracę dla jednej z najbardziej etycznych i zrównoważonych firm na świecie ceniącej wartości
rodzinne
OCZEKIWANIA










Studenci badź świeżo upieczeni absolwenci studiów z wykształceniem kierunkowym BHP lub
pokrewnych kierunków i techniczncyh
Komunikatywność
Sumienność i kreatywność
Gotowość do podejmowania wyzwań
umiejętność pracy w zespole
Samodzielność w działaniu z dużą inicjatywą
Bardzo dobra znajomość MS Office
Bardzo dobra znajomość znajomość języka angielkiego i polskiego

Nie wahaj się, aplikuj!

