hledá kandidáta / kandidátku na pozici:

ODBORNĚ ZPŮSOBILÁ OSOBA
A KOORDINÁTOR BOZP
Charakteristika:






provádění preventivních kontrol BOZP, PO na pracovištích. Analyzování a hodnocení rizik BOZP, PO
kategorizace prací
provádění činností koordinátora BOZP na určených stavbách zaměstnavatele.
organizace a realizace ročních prověrek BOZP na pracovištích a zařízeních zaměstnavatele
provádění vstupních školení zaměstnanců, školení vedoucích zaměstnanců a organizace dalšího
proškolování zaměstnanců v oblasti BOZP a PO podle právních a ostatních předpisů
 evidence a vydávání ochranných pracovních prostředků, pracovních oděvů a obuvi zaměstnancům
 prošetřování pracovních úrazů a nemocí z povolání, vyhodnocování příčin pracovních úrazů, jejich
zdrojů a navrhování opatření k zabránění jejich opakování. Evidence a hlášení pracovních úrazů,
nemocí z povolání příslušným institucím.
 provádění aktivní činnosti člena požární hlídky v objektech TUL.
 koordinace činností v rámci požární ochrany v objektech zaměstnavatele s externí odborně
způsobilou osobou požární ochrany (OZO PO).
 zpracovávání a aktualizace dokumentace BOZP stanovené právními a ostatními předpisy, včetně
přípravy interních norem v oblasti BOZP a její aktualizace.
 seznamování zaměstnavatele, zejména statutárních zástupců zaměstnavatele s povinnostmi v
oblasti BOZP a PO, vyplývajícími z právních a ostatních předpisů nebo technických norem a
zjištěnými riziky v oblasti BOZP a PO včetně předložení návrhu řešení. Navrhování procesů
spojených s tvorbou systémů řízení BOZP zaměstnavatele.
 sledování a dodržování právních a ostatních předpisů a technických norem BOZP a PO a jejich
realizace v praxi
 poradenství v oblasti BOZP a PO pro pracoviště a zaměstnance TUL
 jednání s kontrolními a inspekčními orgány
Požadované dovednosti:
 výborná znalost předpisů v oblasti BOZP
 řidičský průkaz skupiny B
 běžná uživatelská znalost práce na PC
 řídící a organizační schopnosti
 komunikativnost, samostatnost, zodpovědnost, spolehlivost, pečlivost
Požadované vzdělání a praxe:





VŠ/SŠ technického směru
Platná zkouška odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci a platná zkouška k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci na staveništi je nezbytným požadavkem pro řádný výkon této práce.
Praxe na obdobné pozici
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Pracovní poměr:



100% úvazek
pracovní smlouva bude uzavřena na dobu určitou na 1 rok v návaznosti na vnitřní předpisy, další
prodloužení pracovní smlouvy je na dohodě zaměstnance a zaměstnavatele
Termín nástupu:
 1.4.2016, příp. dle dohody
Mzdové zařazení:




mzdová třída B9 podle vnitřního mzdového předpisu
tarifní mzda podle odborné praxe a zkušeností
možnost přiznání osobního příplatku po zkušební době v návaznosti hodnocení pracovního výkonu

Pracovní podmínky, mzdové zařazení a odměňování se řídí Pracovním řádem, Vnitřním mzdovým
předpisem Technické univerzity v Liberci a zákoníkem práce.
Nabízíme:










příjemné pracovní prostředí
zajímavá, různorodá a zodpovědná práci
pružná pracovní doba
závodní stravování
5 týdnů dovolené
mateřská školka pro děti zaměstnanců
možnost hlídání dětí v dětském koutku
možnost ubytování na zaměstnanecké ubytovně
jazykové kurzy

Bližší informace o výše uvedeném místě Vám poskytne Ing. Alena Šírková, vedoucí personálního
oddělení, tel: 485 353 488.
Strukturovaný životopis včetně charakteristiky dosavadní odborné praxe zašlete e-mailem nebo poštou:
Kontaktní osoba:
e-mail:
adresa:

Ing. Alena Šírková, Personální oddělení
volnamista@tul.cz
Technická univerzita v Liberci
Personální oddělení
Studentská 1402/2
461 17 Liberec 1

V prvním kole posoudíme doručené životopisy. Ve druhém kole vyzveme vybrané uchazeče k osobnímu
pohovoru. O výsledku budeme všechny uchazeče informovat nejpozději po ukončení výběrového řízení.
Volné místo je od 09.11.2015 zveřejněno na úřední desce Technické univerzity v Liberci (viz:
http://www.tul.cz/uredni-deska/uredni-deska-tul/vyberova-rizeni-volna-mista) a na portálu MPSV (viz:
http://portal.mpsv.cz/sz).
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