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OGLOSZENIE
I Utrzymama Miasta w Walbrzychu oglasza nabor kandydatow
Starszego inspektora do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy T

T

- 0,125 etatu.

1. Wymagania podstawowe:
1. Obywatelstwo polskie.
2. Wyksztalcenie: srednie.
3. Uprawnienia
do wykonywania
zawodu Starszego
i higieny pracy zgodnie z ROZPORZADZENIEM

inspektora
do spraw bezpieczenstwa
RADY MINISTRÓW
z 2 wrzesnia

1997r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. z 1997, Nr 109, poz. 704 ze zm.).
4. Aktualne szkolenie okresowe dla pracowników
sluzby i bezpieczenstwa
i higieny pracy
i innych osób wykonujacych
zadania tej sluzby zgodnie z § 14 ust. 2 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Godpodarki
i Pracy
27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie
bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz.U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1860 ze zm.),

2. Wymagania dodatkowe:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Umiejetnosc stosowania i interpretacji aktów prawnych.
Obsluga urzadzen biurowych i komputera w zakresie aplikacji biurowych ..
Samodzielnosc i umiejetnosc dobrej organizacji pracy.
Odpornosc na stres.
Zdolnosci interpersonalne - komunikatywnosc,
umiejetnosc pracy w zespole.
Dyspozycyjnosc.
Prawo jazdy kat. B.
Brak przeciwskazan zdrowotnych.

4. Zakres

podstawowych

zadan

wykonywanych

na

stanowisku

zawarty

.jest

w opisie stanowiska.
WYMAGANE

DOKUMENTY

1.
2.
3.
4.

Zyciorys z przebiegiem pracy zawodowej (wlasnorecznie podpisany).
List motywacyjny (wlasnorecznie podpisany).
Kserokopie swiadectwa ukonczenia szkoly.
Kserokopie
dokumentów
potwierdzajacych
posiadane
uprawnienia,
ukonczone
kursy,
szkolenia.
5. Referencje (jezeli posiada).
6. Oswiadczenie
o wyrazeniu
zgody na przetwarzanie
danych
osobowych
zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbednych
do realizacji
procesu
rekrutacji
zgodnie

z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2008 r.
Nr 223 poz.1458) - wlasnorecznie podpisane.
7. Oswiadczenie,
ze kandydat nie byl skazany prawomocnym
wyrokiem sadu za umyslne
przestepstwo
scigane z oskarzenia publicznego
lub umyslne przestepstwo
skarbowe wlasnorecznie podpisane.
8. Oswiadczenie,
ze kandydat posiada pelna zdolnosc do czynnosci prawnych i korzysta
Z pelni praw publicznych
- wlasnorecznie podpisane.
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Oferty nalezy dostarczyc w zamknietych kopertach
stanowisko Starszego inspektora ds. bhp"
w terminie do 08.03.2012r. na adres siedziby:

z dopiskiem

"Konkurs

na urzednicze

Zarzadu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Walbrzychu
ul. Armii Krajowej 35,58-302 Walbrzych
SEKRETARIAT (pokój 108)
Nie dopuszcza sie przesylania ofert poczta elektroniczna - aplikacje nie zostana rozpatrzone.
Kandydaci, którzy spelniaja wymagania formalne okreslone w ogloszeniu o naborze zostana
zaproszeni do drugiego etapu naboru.
Informacja o wyniku naboru zostanie niezwlocznie upowszechniona na tablicy ogloszen w siedzibie
dyrekcji ZDKiUM Walbrzych przy pokoju 105 oraz w BlP - http://bip.zdkium.walbrzych.pl

Zastrzega sie prawo do uniewaznienia postepowania bez podania przyczyny.
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