Dowódca Jednostki Wojskowej 3934 w m. Olszewnica Stara,
poszukuje pracownika resortu obrony narodowej na stanowisko:

INSPEKTOR BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Wymagania związane ze stanowiskiem:
•
•
•
•
•
•
•
•

posiadanie minimum wykształcenia technika bezpieczeństwa i higieny pracy,
nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe,
posiadanie obywatelstwa polskiego,
korzystanie z pełni praw publicznych,
bardzo dobra, praktyczna znajomość pakietu MS Office (w szczególności: MS Word, MS
Excel),
bardzo dobra znajomość przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
znajomość aktów prawnych w powyższym zakresie oraz umiejętność ich interpretowania
i zastosowania w praktyce,
dyspozycyjność, komunikatywność, odpowiedzialność i samodzielność.

Wymaganie dodatkowe:
•
•
•
•
•
•
•
•

doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku,
efektywne komunikowanie się,
nastawienie na współpracę,
myślenie analityczne,
radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych,
posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa,
zaangażowanie i kreatywność,
otwartość na nowe wyzwania.

Zakres obowiązków:
•
•
•

•

•

przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy i służby w dywizjonie,
bieżące informowanie dowódcy dywizjonu o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych,
wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
sporządzanie i przedstawianie dowódcy dywizjonu, co najmniej raz w roku, okresowych
analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć
technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia
żołnierzy zawodowych i pracowników wojska oraz poprawę warunków pracy,
przygotowanie wewnętrznych regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz opiniowanie szczegółowych instrukcji bhp na
stanowiskach pracy,
prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących
wypadków przy pracy i w służbie, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie

•

•

choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla
zdrowia w środowisku pracy, a także pozostałej dokumentacji służby bhp,
prowadzenie instruktażu ogólnego w ramach szkolenia wstępnego dla żołnierzy
zawodowych i pracowników wojska oraz współudział w przygotowywaniu programów
instruktaży stanowiskowych,
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.

WARUNKI PRACY:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

umowa o pracę po 3-miesięcznym okresie próbnym;
stabilne zatrudnienie;
wymiar zatrudnienia – 1/1;
czas pracy – 40 godzin tygodniowo;
stanowisko: Inspektor bhp;
miejsce pracy: Olszewnica Stara, ul. Wojska Polskiego 1

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres:
Jednostka Wojskowa 3934
Olszewnica Stara, ul. Wojska Polskiego 1
lub ich osobiste dostarczenie do jednostki do dnia 21.08.2022 roku.
Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
Osoby udzielające informacji (Sekcja Personalna):
⎯ ppor. Katarzyna SZPILSKA: 261-889-131
⎯ p. Marcin KOZERA: 261-889-254

W CV prosimy o zawarcie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora (32drOP z siedzibą
w Olszewnicy Starej, przy ul. Wojska Polskiego 1) w związku z prowadzoną rekrutacją, zgodnie z art. 6
ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a także ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)”.

