(8 Deftrans
Deftrans o polski producent wysokiej jakości mebli
łazienkowych i kuchennych, oferowanych pod dwoma
markami Defra i 0 NAS. Firma istnieje na rynku od
ponad 20 lat. W swojej fabryce w Odolanowie, w sercu
obszarów „Natura 2000" i Parku Krajobrazowego
Dolina Baryczy, produkujemy ponad 100 tysięcy sztuk
mebli w skali miesiąca dla odbiorców z Polski i ponad 30
krajów świata. Zespół Deftrans tworzy ponad 500
specjalistów oraz wykwalifikowanych pracowników,
zarządzanych według najlepszych europejskich
standardów.
www.deftrans.com.pl

Obecnie do naszego zespołu poszukujemy:

Specjalista ds. BHP i PPOŻ

Miejsce pracy: Odolanów/Milcz
DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ
NA TY M S TANOWISl<U BĘDZIE NALEŻAŁO:

OCZEl<UJEMY:

• przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad i
przepisów BHP i PPOŻ
• doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach w tym takich
gdzie występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe lub uciążliwe oraz dobór
środków ochrony
• doradztwo w zakresie stosowania przepisów i zasad BHP i PPOŻ oraz udział w
dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego
• prowadzenie szkoleń wstępnych i PPOŻ oraz szkoleń doraźnych na podstawie
zarządzeń wewnętrznych
• przeprowadzanie bieżących kontroli wewnętrznych, podejmowanie działań
korygujących oraz sporządzanie raportów
• udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
• organizowanie i uczestniczenie w pomiarach środowiska pracy
• szkolenia i nadzór nad systemem bezpieczeństwa w zakładzie

CO NAS WYRÓŻNIA:
• bardzo ciekawa praca w nowoczesnym środowisku
przemysłowym, wykorzystującym najnowsze
technologie,
• atrakcyjne wynagrodzenie,
• bogaty pakiet świadczeń socjalnych (m.in. wczasy pod
gruszą),

• wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie
bezpieczeństwa lub higieny pracy lub studia podyplomowe w
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
• praktyczna znajomość normy OHSAS18001
• ukończony kurs inspektora PPOŻ
• biegła znajomość przepisów BHP i PPOŻ
• znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie- będzie atutem
• doświadczenie na podobnym stanowisku minimum 3 lata w
branży produkcyjnej zatrudniającej powyżej 300 Osóbwarunek konieczny
• dobre umiejętności interpersonalne, komunikacyjne i
organizacyjne
• umiejętność podejmowania decyzji
• współpraca z pozostałymi działami funkcjonującymi w firmie
• proaktywne kształtowanie polityki bezpieczeństwa w zakładzie
pracy

• ambitna, rozwijająca i odpowiedzialna praca, gwarantująca
podnoszenie kompetencji oraz rozwój zawodowy,
• gwarantowany cykl szkoleń,
• praca w kreatywnym zespole, który tworzy różnorodne
produkty na międzynarodowe rynki.

Chętnie udzielimy dodatkowych informacji na temat stanowiska.
Prosimy o kontakt na adres: rel<rutacja@deftrans.com.pl
Prosimy o dołączenie do aplikacji klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym przez Deftrans sp. z o.o. w celu
prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu."

