
posuzování požadavků zákazníků v oblasti BOZP, PO a OŽP
tvorba dokumentace BOZP, PO a OŽP
účast na jednání/komunikace podmínek BOZP, PO a OŽP se zástupci zákazníka
specifikace požadavků BOZP, PO a OŽP do smluv s dodavateli
metodické řízení externích specialistů BOZP na stavbách
kontrolní činnost v rámci výrobních a administrativních pracovišť, včetně staveb
školení a vzdělávání zaměstnanců v oblasti BOZP, PO a OŽP
rozvoj/modifikace stávajících systémů/postupů/nástrojů řízení HSE
správa řídící dokumentace týkající se oblasti BOZP, PO a OŽP
monitoring, zabezpečení a aplikace legislativních požadavků

Co bude náplní tvé práce

absolvent VŠ - obor Bezpečnost práce
osvědčení o odborné způsobilosti v prevenci rizik, 

osvědčení o odborné způsobilosti v PO, dle § 11
zákona č. 133/1985 Sb. - výhodou
osvědčení o odborné způsobilosti koordinátora BOZP
na staveništi, dle § 10 zákona 309/2006 Sb. – výhodou
znalost MS Office
znalost AJ na komunikativní úrovni (B2)
ŘP sk. B a ochota cestovat
flexibilita, spolehlivost, komunikativnost a dobré
organizační schopnosti

Požadujeme

dle § 9 zákona 309/2006 Sb. - výhodou

práci na hlavní pracovní poměr (pracovní smlouva)
příspěvek na bydlení po dobu až 3 let
5 týdnů dovolené
měsíční příspěvek na doplňkové penzijní spoření
měsíční příspěvek na životní pojištění nebo do
benefitního portálu k využití v oblasti zdraví, sportu
nebo kultury
pružnou pracovní dobu 37,5 hodin týdně
dotované stravování ve firemní kantýně
možnosti profesního růstu, systém firemního
vzdělávání a odborných školení
firemní společenské a sportovní akce
další finanční i nefinanční benefity

Nabízíme

Specialista BOZP

Jsi absolventem Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB v Ostravě? 
Chceš pokračovat v oboru a máš chuť přestěhovat se do Plzně? Tak neváhej a přihlas se!

Jsme přední světový výrobce a dodavatel technologií v oblasti energetiky a do našeho
#doosanskoda týmu v Plzni hledáme nového kolegu/kolegyni s chutí učit se a cestovat. 

Tvůj přesun do Plzně podpoříme příspěvkem na bydlení po dobu až 3 let.

Dej nám o sobě vědět a roztoč svou kariéru s #doosanskoda     student@doosan.com
Více informací o pozici a naší společnosti najdeš na www.roztacimesvet.cz

https://doosanskoda.jobs.cz/volna-mista/

