Ogłoszenie o naborze do pracy w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie,
ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn

Termin składania ofert: 2019-03-01

Specjalista ds. bhp (1/3 etatu)
Miejsce pracy: Olsztyn
Departament: Wieloosobowe stanowisko ds. BHP i PPOŻ
Ogłoszono dnia: 2019-02-13
Nr ogłoszenia: 10 /2019
Symbol stanowiska: (Wieloosobowe stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony
Przeciwpożarowej)
Zlecenie: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

I. Wymagania w stosunku do kandydatów
a. Wymagania niezbędne:
1.

Wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności bezpieczeństwa i higieny pracy, albo studia
podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz aktualne świadectwo ukończenia szkolenia
okresowego dla pracowników służby bhp/ppoż.

2.

Co najmniej 3 letni staż pracy w służbie bhp.

3.

Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4.

Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

5.

Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku;

6.

Nieposzlakowana opinia;

7.

Obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.

b. Wymagania dodatkowe:
1.

Znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, w tym szczególnie
funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce.

2.

Znajomość przepisów z zakresu prawa pracy w zakresie bhp/ppoż.

3.

Ukończony kurs inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

4.

Ukończony kurs pedagogiczny.

5.

Prawo Jazdy Kat B.

6.

Umiejętność obsługi komputera (programów z pakietu MS Office) oraz urządzeń biurowych.

7.

Umiejętność organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole.

8.

Samodzielność, rzetelność, dokładność, inicjatywa i dynamika w działaniu.

II. 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,,
8) Przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach
pracy,
9) Opracowywanie
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:
podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach,
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 bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz ergonomii.

III. Zadania pomocnicze
praca w zespole powypadkowym, badającym okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy oraz
sporządzanie dokumentacji powypadkowych, prowadzenie rejestrów wypadków przy pracy i chorób
zawodowych, praca w komisji bezpieczeństwa i higieny pracy, inicjowanie różnych form popularyzacji
zagadnień w zakresie bhp/ppoż., współpraca z Wojewódzką i Terenową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną,
Okręgowym Inspektoratem Pracy, Komendą Straży Pożarnych w zakresie bhp/ppoż.
III Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
Praca administracyjno-biurowa, przeważnie siedząca z przewagą wysiłku umysłowego, przy monitorze
ekranowym, 8 godzin na dobę oraz w terenie, dostęp do budynku oraz toalet dostosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
IV. Informacja o wskaźniku zatrudnienia niepełnosprawnych
Informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia
osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko - Mazurskiego wynosił mniej niż 6%.
V. Wymagane dokumenty:
1.

List motywacyjny wraz z uwzględnieniem wymagań dodatkowych na ww. stanowisku.

2.

Życiorys zawodowy – Curriculum Vitae.

3.

Kserokopie dyplomów lub świadectw potwierdzających wykształcenie.

4.

Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i staż pracy .

5.

Kserokopie referencji lub opinii w tym na potwierdzenie nieposzlakowanej opinii kandydata.

6.

Oryginał kwestionariusza osobowego według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – http://bip.warmia.mazury.pl/
oraz w sekretariacie Departamentu Organizacyjnego przy ul. Emilii Plater 1, pok. 117.

7.

Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

8.

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.

9.

Oświadczenie, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

10. Oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków na wskazanym stanowisku.
11. Oświadczenie o zgodzie/lub braku zgody na przetwarzanie danych osobowych wg. Klauzuli
informacyjnej na podstawie art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r (RODO).- http://bip.warmia.mazury.pl/

VI. Dokumenty dodatkowe:
1. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach lub szkoleniach;
2. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku kandydatów niepełnosprawnych,
którzy chcą skorzystać z uprawnienia do pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych,
z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, na zasadach określonych w art. 13a ust. 2
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( T. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 z
późn.zm.).
3. Inne, które kandydat uważa za istotne w jego przyszłej pracy.

VII. Termin, sposób i miejsce:
a.

Termin: 2019-03-01

b.

Sposób:

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys zawodowy (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery
zawodowej) powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie

przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie moich danych
osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia
procesu naboru zgodnie z RODO z dnia 27.04.2016r UE 2016/679.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem
kandydata oraz dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko (wskazać nazwę stanowiska, numer ogłoszenia

oraz symbol stanowiska).
c.

Miejsce:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub za pośrednictwem innych osób w sekretariacie
Departamentu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
ul. Emilii Plater 1, pok. 117 lub przesłać pocztą. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu
VIII. Informacje dodatkowe
Aby zakwalifikować się do kolejnego etapu naboru, kandydat musi spełniać wymagania niezbędne
oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe oraz złożyć komplet wymaganych dokumentów
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na oferty kandydatów, którzy spełnią wymagania
niezbędne, dodatkowe oraz złożą komplet wymaganych dokumentów.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez
kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.
Dokumentami potwierdzającymi staż pracy i doświadczenie zawodowe są: świadectwa pracy, zaświadczenia
o aktualnym zatrudnieniu lub w przypadku kierowniczych stanowisk urzędniczych również wydruk ze strony
internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
W przypadku stanowiska Specjalisty ds. bhp prosimy o zawarcie informacji o ilości pracowników
zatrudnionych u poprzedniego pracodawcy u którego kandydat był zatrudniony w służbie bhp .
Dokumentami potwierdzającymi doświadczenie zawodowe mogą być również min.: zaświadczenia o odbyciu
praktyk, staży, dokumenty potwierdzające pracę na umowę zlecenie lub o dzieło, wydruk ze strony internetowej
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej również w odniesieniu do stanowisk nie będących
stanowiskami kierowniczymi.
Wszystkie wymagane dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim, a dokumenty wydane w języku
obcym muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.
W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym
stanowisku urzędniczym, w jednostkach samorządu terytorialnego organizuje się służbę przygotowawczą. Służba
przygotowawcza trwa nie dłużej niż 3 miesiące i kończy się egzaminem. Pozytywny wynik egzaminu kończącego
służbę przygotowawczą jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego http://bip.warmia.mazury.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie
Urzędu w Olsztynie, przy ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, II piętro.
Zgodnie z Klauzulą Informacyjną art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady EU 2016/679 z dnia
27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych RODO informujemy, iż:
1)

Administratorem

danych

osobowych

jest

Województwo

Warmińsko-Mazurskie

/

Urząd

Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn
(dalej: Administrator).
2)

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email:

iod@warmia.mazury.pl.
3)

dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji pracowników. Dane osobowe przetwarzane są na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4) dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym.

5) dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty ogłoszenia wyników naboru.
6)

do wskazanego terminu składania ofert w ogłoszeniu przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich
danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7)

jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8)

podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uczestniczenie w procesie rekrutacji.

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Gustaw Marek Brzezin

