SC Johnson obecnie poszukuje osoby do zespołu BHP na stanowisko Starszego Specjalisty ds. PPOŻ i
zarządzania kryzysowego do naszej fabryki w Gorzowie Wielkopolskim.
Wewnętrznie nasze stanowisko nazywa się Senior Associate, SHE Safety and Health.
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.
PODSUMOWANIE:
Osoba pracująca na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za kierowanie procesami mającymi na celu
zapewnienie ochrony przeciwpożarowej zakładu. Kształtowanie systemu reagowania na sytuacje
awaryjne w zakładzie. Budowanie kompetencji wśród pracowników związane z tymi tematami.
Główne obowiązki:
 Zapewnienie zgodności z obowiązującymi wymogami prawnymi dotyczącymi bezpieczeństwa
pożarowego
 Inicjowanie działań mających na celu celu zmniejszenia ryzyka związanego z przechowywaniem i
stosowaniem niebezpiecznych chemikaliów oraz ochrony przeciwpożarowej
 Prowadzenie audytów wewnętrznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz zarządzania
sytuacjami kryzysowymi
 Prowadzenia szkoleń dla pracowników z zakresy ochrony ppoz i reagowania na sytuacje awaryjne
 Współpraca z innymi działami w celu określenia standardów Wykonywania inspekcji oraz testów
instalacji ochrony ppoz i reagowania na zdarzenia
 Konsultowanie i zatwierdzanie projektów inwestycyjnych realizowanych w zakładzie
 Współpraca i reprezentowanie firmy przed instytucjami Państwowymi odpowiedzialnymi za
zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo ppoz.
 Współpraca z ubezpieczycielem w zakresie audytów i realizacji rekomendowanych działań
 Inicjowanie działań mających na celu poprawę systemu reagowania na sytuacje awaryjne w
zakładzie
Wymagania:
 Wykształcenie wyższe bądź studia podyplomowe o profilu BHP, ochrony pożarowej lub
podobnym
 Min. 3 lata doświadczenia na stanowisku związanym z ochroną przeciwpożarową lub
zarzadzaniem kryzysowym w firmie produkcyjnej; jesteśmy też otwarci na juniorowe profile
 Znajomość dyrektywy SEVESO
 Dobra znajomość języka angielskiego
 Umiejętności interpersonalne / komunikacyjne
 Umiejętność pracy w zespole
 Znajomość pakietu MS Office - Excel, Word

