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Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
inspektora do spraw BHP Komendy Powiatowej
Policji w Słubicach

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
inspektor do spraw: BHP Jednoosobowe stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

Wymiar etatu: 1/2

Status: nabór w toku

Miejsce pracy

Słubice
ul. Kazimierza Wielkiego 1

Ważne do 14.04.2023 r.

Czym będziesz się zajmować

Osoba na tym stanowisku:

Informowanie bezpośredniego przełożonego o stwierdzonych zagrożeniach na stanowiskach
pracy i wnioskowanie o ich usunięcie.

Przeprowadzanie szkoleń wstępnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, kontrola
terminu ważności szkoleń wstępnych i okresowych

Prowadzenie postępowań powypadkowych.

Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków
przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także
przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku
pracy.

Sporządzanie i przedstawianie pracodawcy okresową analizę stanu bezpieczeństwa i higieny
pracy w celu zapobiegania zagrożeniu życia i zdrowia pracownika oraz poprawę warunków
pracy.

Archiwizacja dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Sporządzanie kart ocen ryzyka zawodowego.



Opracowywanie projektów wewnętrznych decyzji, regulaminów i instrukcji dotyczących BHP.

Udział w organizowaniu i prowadzeniu szkoleń okresowych BHP dla pracowników i policjantów.

Przeprowadzanie kontroli warunków pracy i służby

Kogo poszukujemy

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

Wykształcenie: średnie Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Znajomość ustawy z dn. 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych
przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą z późn. zm.

Znajomość rozporządzenia MSW z dn. 24 czerwca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu ustalania
okoliczności i przyczyn wypadków w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz
Biurze Ochrony Rządu.

Znajomość rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie BHP z późn. zm.

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

Wykształcenie: wyższe w zakresie BHP lub studia podyplomowe w zakresie BHP

Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w obszarze BHP

Samodzielność.

Umiejętność podejmowania decyzji.

Rzetelność.

Co oferujemy

Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy

Miejsce do odświeżenia się

Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu

Miejsce parkingowe na terenie urzędu

Możliwość skrócenia dnia pracy dla zapewnienia opieki nad dzieckiem lub osobą zależną

Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników



Dostępność

Warunki pracy

Dodatkowe informacje

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie
wykształcenia

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie
wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie
doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Aplikuj

do 14.04.2023roku

na adres:

Komenda Powiatowa Policji
ul. Kazimierza Wielkiego 1
69-100 Słubice

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:

477923271
477923270

Dokumenty należy złożyć do: 14.04.2023 roku

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych



osobowych w naborze

Wytworzył/odpowiada: Komendant Powiatowy Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Powiatowa Policji w Słubicach

Udostępnił: Renata Werszner-Kamińska
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