OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - STARSZY INSPEKTOR D/S BHP.
Nazwa i adres jednostki:
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Rybniku
ul. ks. Henryka Jośki 25
44-217 Rybnik
Określenie stanowiska: starszy inspektor d/s bhp/służba bhp
Wymagania związane ze stanowiskiem niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) nieposzlakowana opinia,
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) posiada wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie BHP lub,
studia podyplomowe w zakresie BHP lub, zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz co najmniej 3 - letni staż pracy w służbie bhp
6) Znajomość przepisów prawa pracy w zakresie BHP.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na
których są zatrudnione kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią, młodociani,
niepełnosprawni, pracownicy wykonujący pracę zmianową, w tym pracujący w nocy, oraz
osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy
lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę,
2) bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz
z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
3) sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz
stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć
technicznych
i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia
pracowników oraz poprawę warunków pracy,
4) udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz
przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań
techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny
pracy,
5) udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego
części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia
wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji,
6) udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych
obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy,
urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy
i bezpieczeństwo pracowników,

7) zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy
w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych,
8) przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na
stanowiskach pracy,
9) udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych
zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i
higieny pracy,
10) opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na
poszczególnych stanowiskach pracy,
11) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu
wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz
zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,
12) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących
wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby,
a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia
w środowisku pracy,
13) doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
14) udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,
15) doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których
występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz
doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
16) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności
w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo
zatrudnionych pracowników,
17) współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do
dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków
uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań
i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami,
18) współpraca z laboratoriami i innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami stanu
środowiska naturalnego, działającymi w systemie państwowego monitoringu środowiska,
określonego w odrębnego przepisach,
19) współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad
pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich
pracowników,
20) współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami
związkowymi przy:
a) podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych
przepisach,
b) podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę
warunków pracy,
21) uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy , a także w
pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych zakładowych komisji
zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem
chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy,
22) inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1) praca w niepełnym wymiarze czasu pracy (1/4 etatu)
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11 w Rybniku, w rozumieniu
przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, był niższy od 6 %.
Wymagane dokumenty:
1) cv,
2) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
3) oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
– w przypadku wyboru kandydata, będzie wymagane zaświadczenie z Krajowego Rejestru
Karnego,
4) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
o korzystaniu z pełni praw publicznych,
5) oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
6) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,
7) dokumenty potwierdzające staż pracy – kopie świadectw pracy lub zaświadczenie
o zatrudnieniu,
8) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na
potrzeby postępowania związanego z procesem rekrutacji, o następującej treści:
Termin i miejsce składania dokumentów:
wymagane dokumenty należy złożyć lub przesłać w zamkniętej kopercie, opatrzonej imieniem
i nazwiskiem oraz dopiskiem: „Nabór na stanowisko starszy inspektor d/s bhp ”
do dnia 20.06.2018 do godziny 15.30 (decyduje data wpływu do sekretariatu; dokumenty
dostarczone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane) w sekretariacie Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego nr 11 w Rybniku przy ul. ks. Henryk Jośki 25, 44-217 Rybnik.
Ocena spełniania wymagań związanych ze stanowiskiem:
ocena spełniania wymagań związanych ze stanowiskiem niezbędnych będzie przeprowadzona
w oparciu o przedłożone przez kandydata dokumenty, a wymagań dodatkowych – w oparciu o
przedłożone przez kandydata dokumenty i w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
Zasady sporządzenia dokumentów:
1) dokumenty należy składać w formie pisemnej – dokumenty muszą być podpisane przez
kandydata,
2) dokumenty należy składać w języku polskim; w przypadku dokumentów sporządzonych
w innym języku należy dołączyć ich tłumaczenie przysięgłe,
3) dokumenty należy sporządzić zgodnie z wymaganiami naboru, w sposób kompletny,
4) każda strona dokumentu złożonego w formie kopii musi być opatrzona datą wraz
z klauzulą: „Za zgodność z oryginałem” oraz podpisem kandydata.

Inne informacje:
1) kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie
o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
2) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego nr 11 w Rybniku,
3) w terminie do 2 tygodni po ogłoszeniu wyników naboru należy odebrać złożone
dokumenty. Po upływie tego terminu dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dyrektor
Aleksandra Szymczak

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH
OSOBWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wymaganych w ogłoszeniu
o naborze w procesie rekrutacji na stanowisko starszy inspektor ds. bhp.

…………………………………………………….
(data i podpis)

Informacja dodatkowa dot. przetwarzania danych osobowych:
Kto będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe?
Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 z siedzibą
w Rybniku, ul. Ks. Henryka Jośki 25.
Zespół wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo
skontaktować listownie, na adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Rybniku, ul. Ks.
Henryka Jośki 25, 44-217 Rybnik lub pocztą elektroniczną, na adres: sekretariat@sp11.rybnik.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
Dlaczego będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe?
Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak jej brak uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
Jakie ma Pani/Pan prawa?
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych i prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo
wycofania każdej wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego przed jej wycofaniem.
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Komu mogą zostać udostępnione Pani/Pana dane osobowe?
Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem sytuacji, w których
Zespół posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych, lub
kiedy jest to niezbędne do realizowania zadań Zespołu.
Jak długo będą przechowywane Pani/Pana dane osobowe?
Zespół przechowuje dane osobowe przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych,
a w przypadku danych osobowych podanych dobrowolnie – do czasu wycofania Państwa
zgody, lecz nie dłużej niż przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych.

