08/2013, BIP KPRM 153349
Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy poszukuje kandydata na stanowisko:
specjalista Zespołu ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
KWP w Bydgoszczy
do spraw: bezpieczeństwa i higieny - pracy i służby
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
O stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy
o służbie cywilnej.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP, informowanie pracodawcy o stwierdzonych
zagrożeniach oraz sporządzanie okresowych analiz stanu BHP,
- udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków w służbie i przy pracy oraz opracowywanie wniosków profilaktycznych,
- udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących BHP oraz opiniowanie
szczegółowych instrukcji dotyczących BHP,
- prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków, stwierdzonych chorób
zawodowych oraz wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
- prowadzenie szkoleń wstępnych i współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie organizowania i zapewnienia
odpowiedniego poziomu szkoleń okresowych w dziedzinie BHP,
- doradztwo w zakresie przepisów i zasad BHP dotyczące stanowisk pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe
dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz dobór najwłaściwszych środków ochrony,
- uczestnictwo w pracach, powołanych przez pracodawcę, komisjach zajmujących się problematyką BHP, udział w dokonywaniu
oceny ryzyka zawodowego,
- współpraca ze służbami BHP i osobami wykonującymi zadania służb BHP w jednostkach podległych KWP w Bydgoszczy.
wymiar etatu 1 etat
ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej,
miejsce wykonywania pracy:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
ul. Powstańców Wlkp. 7, Poniatowskiego 3
Warunki pracy

warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Praca wykonywana w pomieszczeniach biurowych, nie związana z wysiłkiem fizycznym, przy monitorze komputerowym
w wymiarze przekraczającym połowę czasu pracy. Możliwe wyjazdy służbowe. Wymaga częstych kontaktów telefonicznych,
mailowych, bezpośrednich. Przeprowadzanie szkoleń w zakresie BHP.

organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Nie występują uciążliwe/szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy. Praca wykonywana z wykorzystaniem sprzętu komputerowego.
W budynku stanowiącym miejsce pracy jest podjazd, a wewnątrz budynku jest winda oraz toaleta dostosowana dla osób
niepełnosprawnych. W trakcie wyjazdów służbowych warunki te nie są zagwarantowane.


inne: -

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne
wykształcenie: wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie BHP lub studia podyplomowe w zakresie BHP
doświadczenie zawodowe/ staż pracy: 1 rok doświadczenia w służbach BHP
pozostałe wymagania niezbędne:
- dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na postępowanie sprawdzające,
- szkolenie BHP dla służb BHP,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie;
- kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;
- w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego
zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość
języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
- kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o
ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),

- kwestionariusz osobowy dla kandydata, (kwestionariusz jest dostępny na stronie
http://bip.bydgoszcz.kwp.policja.gov.pl zakładka PRACA W POLICJI)
Kopie innych dokumentów i oświadczenia
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa
w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajda się w gronie najlepszych kandydatów,
Dokumenty należy składać w terminie do 03.08.2013 r. pod adresem:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Wydział Kadr i Szkolenia
ul. Powstańców Wielkopolskich 7
85 – 090 Bydgoszcz
z dopiskiem: Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej ogłoszenie nr 153349
Proszę przesyłać jedynie kompletne aplikacje, zaznaczyć w liście motywacyjnym, jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko,
wydział, numer ogłoszenia), dokumenty muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Oferty otrzymane po terminie nie będą
rozpatrywane. Nadesłanych ofert nie odsyłamy. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do ubiegania się o stanowiska w korpusie służby
cywilnej. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto wynosi około 1900,- zł + dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej Dz. U. Nr 227, poz. 1505).

