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l.Wymagania niezbędne :

uj 
'p.ł"ianie 

łvymigari określonych w art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych

okreŚlonych dla stanowisk urzędnicry ch,
b) wykształcęnie minimum wyzszę zawodowe w Zawodzię bezpieczęristwo i higiena

pracy,
c) niekaralność za przęstępstwa popełnione umyślnie,
d) dobry stan zdrowia,
e) znajomość przepis w doĘczących funkcjonowania oświaĘ w zakresie dofyczącym

bhp w szkołach,

0 umiejętność prow adzęnia szkolęri z zakesu bhp,

g) minimalny staż pracy w Zawo dzię bezpieczeristwo i higiena pracy 1 rok.

2.Wymagania dodatkowe:
a) obsfuga komputera
b) umiej ętność kompleksowego wykorzystania posiadanej wiedry,
c) obowirykowoŚć, samodzielnoś , komunikaĘwnoŚ 

' 
wysoka kultura osobista,

d) łatwość komunikowania się i przekarywania informacji-

Uwaga: Wynik postępowania to łącznywynik roznowy kwalifikacyjnej i analizy

dokument w.

3.Zakres wykonywanych zada na stanowisku:
1) Wszy'tki* nowo zatrudnionym pracownikom lub zmieniającym stanowisko pracy

udziela szkolenia wstępnego - instruk tażnł og lnego. Szkolenie powyŻsze dokumenfuje

wydany m zaświadczeniem.
2) Na bieząco kontroluje wazność _ aktualność szkoleri bhp, badan lekarskich

pracownik w otał'innych za|ecęfl lub tęz wskazari lekarskich.

) Kontroluje zasadno śÓ ptrydzidraniaśrodk w ochrony indywidualnej, odzieĘ i obuwia

roboczego' Spraw dza na stanowiskach pracy cTy sąstosowan e zgadnie z ich
ptzeznaczęnięm.

ł) Niezwł ocznię zawiadamia pracodawcę o zavwaŻonym w zaŁJadzię pracy wypadku

albo zagroŻeniu zycia lub zdrowia ludzkiego ataz ostrzega wsp łpracownik w

i uczni W , & takŻe inne osoby znajdując się w rejonie zagroŻenia' o groŻącym im

niebezpieczeristwie.
5) Wsp łdziała zpracodawca i przełozonymi w wypęłnianiu obowiązk w dotyczących

bezpiecze stwa i higienY Pracy.
6) Wsp lnie ,pru"odawcąorganizuje stanowiskapracy i nauki zgodnie zprzepisami

i zasadam i bezpieczeristwa i higieny.
7)Egzelcwuje pizestrzeganie ptzęzpracownik w przepis w i zasad bezpieczeristwa i
higieny p'u.y, uwzględniając zabezpieczenie pracownikÓw przedwypadkami prry

priry,-.horobami zawodowymi i innymi chorobami mviryanymi zwarunkami



Środowiska pracy.
8) Po przerwię w ząęciach trwających dfuzej niŻ dwa tygodnie (przed rozpoczęciem
ZEęq wsp lni e z ptacodawcą dokonuj e przeglądu plac wk| jej ovyposazęni a oraz
otoczenia pod kątem zapewnienia bezpiecznychwarunk w pracy i nauki-
identyfi kacj a zagr oŻen.

9) Pracownik służby bhp nabieŻąco informuje pracodawcę o stwierdzonych
zagroŻeniach zawodowych, jest autorem wniosk w zmięrzających do usunięcia tych
zagroŻen.

10) W spos b rzetelny i fachowy prowadzi dokumentacj ę TwiązanąZ wypadkami
pracownik w otazuczni w (ustala przycryny i okoliczności), podejmuj e działaria
mające na celu zapobieŻęnię na prryszłoŚć występowaniu podobny ch zdnzen.

1 1) Dokonuje wraz z dytel<torem okresowej oceny ryzyka zawodowęgo na stanowiskach
pracy oraz sporządza dokumentację, Wsp hnie zpracodawcą informuję pracownik w
o ryzyku zawodowym' kt re wiĘe się z wykonywana pracą.

4.Wymagane dokumenty:
a) list mofiacyjny
b) zyciorys (CV)
c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającęs się o pracę

d) kserokopie dokument w potwierdzających posiadane wykształcenię
e) kserokopie zaświadczęn o uko czonych kursach, szkoleniach
f) kserokopie świadectw pracy
g) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
r'; os*i adczęnię o wyr ażeniu zgody na przetwatzanię danych osobowy ch zawutych w
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do ręalizacji procęsu rekrutacji, zgodnie z ustawą

o ochronie danych osobowych (tj.Dz.IJ z2003 r. Nr 101, poz.926 zpożm.zm).

Wymaganę dokumenty aplikacyjne nalezy składa osobiście w Publicznym GimnaĄum
w Kuczkach Kolonii w terminie do dnia 11 lutego 2012 r. w zamkniętej kopercie z:
,oNab r na wolne stanowisko inspektora ds. bhp w Publicznym Gimnazjum w
Kuczkach Kolonii"

Aplikacje kt re wpłyną po wyzej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywanę.

Lista kandydat w ,l<t6rzy spełnili wymagania formalne i tym Samym zakwalifikowali się do

postępow ania sprawdzającego zostanie umięszc Zana na tablicy informacyjnej w szkolę w
Kuczkach Kolonii, orazna stronię internetowej www.bip.gozd.p1

Informacje o wynikach naboru będąumieszczone na stronie internetowej www.bip.gozd.p1

oraz na tablicy inlormacyjnej w szkole w Kuczkach Kolonii.

Kuczki Kolonia, dnia 3 lutego 20I2t
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