
 

 

ZOELLER TECH Sp. z o.o. należy do grupy europejskich liderów produkujących pojazdy komunalne.   
W związku ze swoim dynamicznym rozwojem szukamy kandydatów na następujące stanowisko: 

Starszy Inspektor ds. BHP 
Miejsce pracy: Rekowo Górne k. Redy (pow. pucki; gm. Puck) 

 
Opis stanowiska: 

• realizacja zadań służby BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
• opracowywanie, wdrażanie i aktualizacja dokumentacji BHP, między innymi:  

o ocen ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy 
o instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy 
o dokumentacji wypadków przy pracy 

• przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP 
• doradztwo oraz zgłaszanie wniosków o wdrożenie zmian w zakresie bezpiecznej organizacji pracy 
• prowadzenie szkoleń wstępnych BHP 
• nadzór nad terminami i organizacja szkoleń okresowych BHP we współpracy z firmą zewnętrzną 
• podnoszenie kompetencji i świadomości pracowników w obszarze BHP i p.poż.  

Oczekiwania: 
• wykształcenie zgodne z rozporządzeniem w sprawie służby BHP 
• doświadczenie w pracy na stanowisku inspektora bhp , mile widziane w służbie BHP w firmie produkcyjnej 
• doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń  
• skrupulatność, odpowiedzialność, spostrzegawczość, komunikatywność, umiejętność przekazywania 

wiedzy, proaktywne podejście do służby 
• mile widziane ukończone szkolenie dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej oraz doświadczenie  

w realizacji zadań w zakresie prewencji przeciwpożarowej w firmie produkcyjnej 
 
Oferujemy: 
• stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej 
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę 
• bezpłatne kursy językowe 
• dofinansowanie do karty Multisport 
• dofinansowanie do wczasów 
• dofinansowanie do pakietów medycznych 
• możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego 

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie swoich aplikacji klikając przycisk 
 Aplikuj pod ogłoszeniem. 

 

 

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=5cd9a99b953f45fa8afd2377c385b403
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