KONKURS NA STANOWISKO URZĘDNICZE
STARSZY INSPEKTOR ds. BHP 1/4 ETATU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 W RYBNIKU.

Dyrektor Zespołu szkół nr 3 w Rybniku ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze – starszy inspektor ds.
bhp w wymiarze ¼ etatu.

1. Warunki przystąpienia do konkursu:
Do konkursu może przystąpić kandydat, który:
 ma obywatelstwo polskie;
 ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciw mieniu, przeciwko działalności
instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności
dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;
 spełnia wymagania kwalifikacyjne określone w § 4 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr
109, poz. 704 z późn. zm.) , które dla starszego inspektora ds. bhp przedstawiają się
następująco: zawód technika bhp oraz co najmniej trzyletni staż pracy w służbie
bhp lub wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo
studia podyplomowe w zakresie bhp. Kandydat musi posiadać także aktualne
szkolenie w dziedzinie bhp dla pracowników tej służby.
2. Wymagania dodatkowe:
 znajomość obsługi komputera, drukarki i kserokopiarki,
 umiejętność komunikowania się, radzenia ze stresem i opanowanie.
3. Zakres obowiązków na stanowisku obejmuje między innymi:
 udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i uczniowskich,
 udział w opracowywaniu zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bhp,
 sporządzanie i przedstawianie pracodawcy okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i
higieny pracy zawierających poprawę warunków pracy,
 prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących
wypadków przy pracy.
4. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
 zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuowania zatrudnienia u innego
pracodawcy
 kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, kopie
dokumentów o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje oraz kopie dokumentów
potwierdzających wymagany staż pracy;
 aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania
pracy na stanowisku starszego inspektora ds. bhp;
 oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
 oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z
późniejszymi zmianami) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko starszego
inspektora ds. bhp.
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5. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:
Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście w sekretariacie szkoły lub
przesłać na adres Zespołu Szkół Nr 3 w Rybniku, ul. Orzepowicka 15a, w zamkniętej kopercie z
podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu z dopiskiem: „Nabór na stanowisko
urzędnicze – starszego inspektora ds. bhp” do dnia 11 czerwca 2018 r. (decyduje data
faktycznego wpływu do szkoły).
Uwagi:
 Po upływie terminu składania dokumentów kandydaci telefonicznie zostaną
powiadomieni o terminie przeprowadzenia konkursu.
 Informacja o wyniku naboru podana będzie do publicznej wiadomości na stronie
internetowej BIP Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (32) 42 270 81
Dyrektor
Zespołu Szkół nr 3
Paweł Kaszyca

