NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Dyrektor Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach ogłasza nabór kandydatów
na stanowisko

inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
w wymiarze 1 etatu
w Suwalskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach, ul. T. Noniewicza 83

1. Wymagania:
a) Wymagania niezbędne:
 obywatelstwo polskie,
 wykształcenie wyższe,
 zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy,
 znajomość przepisów i zagadnień dotyczących bhp,
 stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
b) wymagania dodatkowe:
 umiejętność obsługi pakietów biurowych MS Office,
 umiejętność obsługi komputera i korzystania z zasobów Internetu w zakresie
niezbędnym do świadczenia pracy,
 doświadczenie w pracy w placówkach oświatowych,
 rzetelność,
 obowiązkowość,
 terminowość,
 komunikatywność,
 wysoka kultura osobista.
2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
Wykonywanie zadań służby bhp zgodnie z zakresem określonym w Rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.
z 1997 r. Nr 109, poz. 704 z późniejszymi zmianami), w tym w szczególności:
 opracowywanie wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy,
 ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie
wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz
zachorowań na choroby zawodowe,
 prowadzenie rejestrów, przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy
pracy,
 stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby oraz przechowywanie
wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
 dokonywanie oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,

 współdziałanie z jednostkami służby medycyny pracy oraz lekarzami sprawującymi
profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy
organizowaniu badań lekarskich pracowników,
 przeprowadzanie kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także
przestrzegania przepisów oraz zasad w tym zakresie,
 nadzór nad właściwym zabezpieczeniem przeciwpożarowym obiektów jednostek
oświatowych.
3. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
Miejscem zatrudnienia jest Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach,
ul. T. Noniewicza 83, 16-400 Suwałki.
Praca wykonywana będzie przy wykorzystaniu sprzętu biurowego w podstawowym systemie czasu
pracy określonym w Regulaminie Pracy Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach.
Praca będzie wykonywana na rzecz Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach,
szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Suwałki zatrudniających poniżej 100
pracowników.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w Suwalskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach, w rozumieniu
przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.
4. Wymagane dokumenty:
 list motywacyjny,
 CV z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej,
 kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wykształcenie zawodowe

 kwestionariusz osobowy,
 dokumenty potwierdzające staż pracy – kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie
o zatrudnieniu,

 oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy

na w/w stanowisku,
 oświadczenie kandydata o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności
za przestępstwa popełnione umyślnie,
 oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
(osoba zatrudniona będzie zobowiązana do dostarczenia w ciągu 2 tygodni od dnia
zawarcia umowy dokument potwierdzający w/w dane z Krajowego Rejestru Karnego),


oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
postępowania związanego z procesem rekrutacji, o następującej treści: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.
pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz.902 z późniejszymi zmianami);

Kopie dokumentów przedłożonych w ofercie kandydat winien potwierdzić za zgodność
z oryginałem oświadczeniem o treści „Za zgodność z oryginałem świadczę” opatrzonego datą
i czytelnym podpisem kandydata.

5. Inne informacje:
Metody i techniki naboru:
1. Weryfikacja formalna dokumentów,
2. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymagania formalne (II etapy):
I. Test sprawdzający znajomość przepisów i zagadnień dotyczących bhp w placówkach
oświatowych oraz umiejętności obsługi komputera i pakietów biurowych MS Office.
II. Ogólna ocena kandydata.
Do II etapu rozmowy kwalifikacyjnej zostanie wybranych 5 kandydatów, którzy osiągną najwyższe
wyniki z testu.
Wymagane dokumenty w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko
inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy “ należy złożyć osobiście w sekretariacie SODN (pokój
604, VI piętro) w Suwałkach lub przesłać listem poleconym na adres: Suwalski Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli, ul. T. Noniewicza 83, 16 – 400 Suwałki w terminie do dnia 27 marca 2017
r. do godz.10.
Dokumenty, które wpłyną do Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli po wyżej określonym
terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie
przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej /bip.um.suwalki.pl oraz na tablicy informacyjnej Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli przy ul. T. Noniewicza 83, 16-400 Suwałki.

Suwałki, dnia 15.03.2017 r.

Bożena Makarewicz Jafiszow
Dyrektor Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

