Port Gdański Eksploatacja S.A. poszukuje pracownika na stanowisko:

Główny Specjalista ds. BHP
Zakres obowiązków:


Koordynację i odpowiedzialność za procesy zapewniające bezpieczeństwo pracy m.in. ocen
ryzyka, bezpieczeństwo podwykonawców, zarządzanie odzieżą ochronną i środkami ochrony
indywidualnej itp.



Prowadzenie postępowań wypadkowych i analiz zdarzeń wypadkowych oraz występujących
zagrożeń.



Kontrolowanie warunków pracy oraz przestrzeganie zasad i przepisów BHP w zakresie
pracowników własnych oraz kontrahentów.



Tworzenie i wdrażanie standardów BHP i PPOŻ.



Opracowywanie i wdrażanie procedur, instrukcji oraz regulaminów związanych z BHP.



Prowadzenie wymaganej przepisami dokumentacji oraz sprawozdawczości BHP.



Monitorowanie, analizowanie oraz wewnętrzne i zewnętrzne raportowanie i komunikowanie
wskaźników oraz danych w zakresie BHP.



Organizacja i przeprowadzanie szkoleń wstępnych BHP oraz przygotowywanie materiałów
szkoleniowych dla pracowników firmy oraz kontrahentów.



Bieżąca identyfikacja zagrożeń zawodowych oraz tworzenie planów ich eliminacji.



Inicjowanie i podejmowanie działań prewencyjnych w celu zapobiegania wypadkom,
prowadzenie dokumentacji oraz dochodzenie powypadkowe.



Aktualizacja kart oceny ryzyka zawodowego oraz instrukcji stanowiskowych.



Wsparcie w realizacji zadań związanych z ochroną przeciwpożarową.



Przygotowywanie oraz kontrola realizacji budżetu w celu spełnienia wymogów przepisów
BHP.



Bieżące informowanie Pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z
wnioskami i rekomendacjami działań mających na celu usuwanie stwierdzonych zagrożeń.
Wymagania:



Wykształcenie wyższe kierunkowe lub studia podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa
i Higieny Pracy.



Minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.



Bardzo dobra znajomość przepisów prawa w zakresie BHP oraz PPOŻ.



Umiejętność prowadzenia szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu BHP.



Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.



Umiejętność nawiązywania i budowania relacji z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi.



Samodzielność i kreatywność w działaniu.



Brak przeciwskazań do pracy na wysokości powyżej trzech metrów.



Dobra organizacja pracy.



Prawo jazdy kat. B.
Oferujemy m.in.:
- pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się branży;
- możliwość rozwoju zawodowego i doskonalenia umiejętności menedżerskich;
- możliwość realizacji własnych pomysłów;
- dużą samodzielność w działaniu;
- miłą atmosferę i partnerskie stosunki w pracy;
- Kartę MultiSport.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV na adres:
rekrutacja@pge.pl

PG Eksploatacja S.A. zastrzega sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi
kandydatami.

Prosimy o dołączenie klauzuli: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji.
Część informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Port Gdański Eksploatacja S.A.,
80-548 Gdańsk ul.Roberta de Plelo 6,
 kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iodo@pge.pl
 · Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na
podstawie art. 6 ust. 1 lit.
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
oraz Kodeksu Pracy z
dnia 26 czerwca 1974 r.,
 Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres aktualnej rekrutacji,
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty
współpracujące w procesie rekrutacji,
 posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,





prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestnictwa w procesie
rekrutacji.

