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Twój zakres obowiązków 

 Prowadzenie niezbędnych szkoleń dla pracowników w zakresie BHP i PPOŻ; 

 Zapewnienie realizacji zobowiązań przedsiębiorstwa w zakresie BHP oraz ochrony 

środowiska, wynikających z obowiązujących przepisów prawa; 

 Nadzór nad warunkami pracy oraz przestrzeganiem przepisów i zasad BHP, PPOŻ, ochrony 

środowiska; 

 Udział w postępowaniu powypadkowym, ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków, 

przygotowywanie niezbędnej dokumentacji; 

 Prowadzenie dokumentacji oraz audytów związanych z BHP, PPOŻ oraz ochroną środowiska; 

 Współpraca i wspieranie kadry kierowniczej w zakresie BHP, PPOŻ i ochrony środowiska; 

 Udział w procedurach administracyjnych związanych z ochroną środowiska; 

 Inne zadania wynikające z rozporządzenia dotyczącego służby bhp; 

 Doradztwo w zakresie organizacji i metody pracy na stanowiskach pracy, na których występują 

czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe warunki oraz doboru 

najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej; 

 Przygotowanie i nadzór nad sprawozdaniami KOBIZE, GUS, ZUS, inne urzędy w zakresie 

BHP, PPOŻ, ochrony środowiska; 

Nasze wymagania 

 Wykształcenie wyższe lub podyplomowe z obszaru BHP, ochrony środowiska lub dziedzin 

pokrewnych; 

 Mile widziane posiadanie uprawnień inspektora PPOŻ; 

 Doświadczenie zawodowe w zakresie BHP, PPOŻ, ochrony środowiska; 

 Biegła znajomość zagadnień prawnych i sprawozdawczości z zakresu BHP, PPOŻ oraz 

ochrony środowiska; 

 Doświadczenie we współpracy ze służbami kontrolnymi (PIP, Sanepid, itp.); 

 Dobra znajomość pakietu Microsoft Office; 

 Obowiązkowość, dokładność, rzetelność, bardzo dobra organizacja pracy; 

 Samodzielność w działaniu, komunikatywność, zaangażowanie oraz umiejętność pracy w 

zespole. 

To oferujemy 

 Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. 

 Możliwość preferencyjnych ubezpieczeń: medycznego (z dofinansowaniem) oraz 

ubezpieczenia na życie. 

 Dofinansowanie do wypoczynku. 

 Przestrzeń, w której można się realizować i rozwijać na pograniczu obszarów nauki i biznesu. 

 Elastyczne rozpoczynanie czasu pracy w ramach dozwolonego przedziału godzin. 

 Rozwój merytoryczny oraz realna możliwość wpływania na otaczającą rzeczywistość 

biznesową. 
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 Benefity 

 prywatna opieka medyczna 

 dofinansowanie szkoleń i kursów 

 ubezpieczenie na życie 

 możliwość pracy zdalnej 

 elastyczny czas pracy 

 spotkania integracyjne 

 parking dla pracowników 

 dofinansowanie wypoczynku 

 dofinansowanie wakacji dzieci 

 paczki świąteczne 

 program rekomendacji pracowników 

Warunki pracy: 

 miejsce pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki, 

 ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa; 

 ilość wolnych stanowisk pracy: 1; 

 wymiar zatrudnienia na stanowisku pracy: etat; 

 opis stanowiska/warunków pracy: Pomieszczenia, stanowiska oświetlone światłem naturalnym 

i sztucznym. Praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, praca we 

wskazanym regionie. 
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