Mercedes-Benz Manufacturing Poland Sp. z o.o. poszukuje osoby na stanowisko:

Specjalista ds. BHP i ochrony środowiska
Miejsce pracy: Wrocław/Legnica/ Jawor
Numer referencyjny: 1/BHP

Zatrudnienie: poziom zaszeregowania – Specjalista.
Zakres obowiazkow:










Udział w uruchomieniu fabryki w pełnej zgodności z przepisami BHP i ochrony środowiska.
Tworzenie i realizacja Polityki BHP i Ochrony Środowiska w organizacji, zapewnienie zgodności działań
firmy z obowiązującymi przepisami prawa. Opracowanie standardów BHP, udział w opracowywaniu
i wdrażaniu wymaganych instrukcji i procedur.
Dokonywanie analiz stanu BHP, proponowanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych mających
na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy.
Prowadzenie rejestrów, nadzorowanie aktualności badań lekarskich i szkoleń BHP, przydziału ubrań
roboczych oraz środków ochrony indywidualnej.
Przeprowadzanie bieżących audytów z zakresu BHP i ochrony środowiska, dokonywanie oceny ryzyka
zawodowego na stanowiskach pracy, prowadzenie dochodzeń powypadkowych.
Współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony
środowiska.
Prowadzenie szkoleń wstępnych, przygotowywanie materiałów szkoleniowych oraz współpraca przy
organizacji szkoleń okresowych.
Przygotowywanie dokumentacji do wydania decyzji, pozwoleń związanych z BHP i ochroną środowiska
oraz wymaganych prawem sprawozdań i raportów z ochrony środowiska.

Wymagania:








Wykształcenie wyższe kierunkowe, znajomość przepisów BHP i umiejętność stosowania ich w praktyce.
Minimum 5 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku - mile widziana branża automotive.
Znajomość języka niemieckiego/ angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację.
Umiejętność pracy w zgodzie z normami ISO 14001, PN 18001, ISO/TS 16949.
Udział w projekcie typu greenfield.
Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.
Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, nastawienie na realizację celów.

Kontakt
Prosimy o przesłanie na adres rekrutacje_jawor@daimler.com dokumentów aplikacyjnych z klauzulą: „Udzielam zgody na przetwarzanie
moich danych osobowych przez spółkę Mercedes-Benz Manufacturing Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celach związanych z
przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego(obecnym i przyszłymi), zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Ponadto
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w w/w celach przez spółkę Daimler AG z siedzibą w Stuttgarcie (Niemcy). W tytule prosimy o
podanie numeru referencyjnego:1/BHP. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

