Specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej
Inspektorat ochrony Przeciwpożarowej PW poszukuje kandydata na stanowisko specjalista
ds. ochrony przeciwpożarowej w pełnym wymiarze czasu pracy w Inspektoracie Ochrony
Przeciwpożarowej Politechniki Warszawskiej.
Zakres obowiązków:
 prognozowanie, określanie zagrożeń wraz z oceną ich skutków i wnioskowaniem o aktualizację
zarządzeń, oraz przedstawianie propozycji rozwiązań uregulowań organizacyjno-prawnych
dotyczących bezpieczeństwa Uczelni;
 lustrację obiektów i pomieszczeń Uczelni w zakresie spełnienia wymagań przepisów ochrony
przeciwpożarowej, bezpieczeństwa pożarowego i warunków ewakuacji;
 opracowywanie oraz aktualizowanie opracowywanych Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
budynków Uczelni;
 opiniowanie dokumentacji technicznej w zakresie zgodności z przepisami ochrony
przeciwpożarowej;
 udział w komisjach podczas wprowadzenia wykonawców na roboty inwestycyjne i remontowe
oraz podczas prac odbiorowych robót budowlanych;
 prowadzenie instruktażu ogólnego oraz szkoleń w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla
pracowników i doktorantów Uczelni;
 udział w zabezpieczeniu przeciwpożarowym imprez organizowanych na terenie Uczelni.
Praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m. in.
następujących aktów prawnych: ustawa o ochronie przeciwpożarowej; ustawa o Państwowej Straży
Pożarnej; rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie; rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji
w sprawie ochrony przeciwpożarowej, innych obiektów budowlanych i terenów.

Wymagania stawiane kandydatom:
 posiadanie tytułu zawodowego inżyniera pożarnictwa lub ukończone studia wyższe w zakresie
inżynierii bezpieczeństwa pożarowego,
 znajomość pakietu MS Office,
 umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
 sumienność i dokładność w wykonywaniu obowiązków służbowych;
 bardzo dobra organizacja pracy własnej;
 umiejętność pracy w zespole;
 umiejętność pracy pod presją czasu i w sytuacjach stresowych.
 mile widziana znajomość programu AutoCAD.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:
 curriculum vitae (CV);
 podanie do Rektora Politechniki Warszawskiej;

 kserokopia dyplomu ukończenia studiów na kierunku inżyniera pożarnictwa lub inżynierii
bezpieczeństwa pożarowego;
 kserokopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu
zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy.
Zainteresowane osoby składają dokumenty na adres: adam.dabrowski@pw.edu.pl
Termin składania ofert do dnia 18 września 2022 r.
Numer telefonu kontaktowego: 22 234 57 69, 887 781 244,

