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OFERTA
PRACY

Bank Danych o Inżynierach, działając w imieniu Sibelco Poland Sp. z o.o., poszukuje osób na stanowisko:

Kierownik ds. Bezpieczeństwa i Jakości
Nr ref. 8817
(oferta ważna do 22.02.2017)
Opis pracodawcy:
Sibelco to producent surowców mineralnych stosowanych w rozmaitych gałęziach przemysłu i wiodący dostawca szerokiej
gamy produktów oraz usług dla klientów na całym świecie. Sibelco w Polsce to dwa zakłady produkcyjne w Bukownie i
Tomaszowie Mazowieckim oraz centrum dystrybucyjne i biuro w Gdańsku.
Wymagania:
 wykształcenie wyższe, kierunek BHP lub Systemy Zarządzania Jakością
 minimum 3 - letnie doświadczenie pracy w dziale BHP w firmie produkcyjnej
 komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 wysokie umiejętności interpersonalne (komunikatywność, praca w zespole, umiejętność organizacji pracy, orientacja na
wyniki)
 rozumienie wielości procesów
 gotowość do podróży służbowych
 znajomość regulacji prawnych w zakresie BHP
 mile widziane uprawnienia w zakresie BHP
 znajomość Systemu Zarządzania ISO 90001
 czynne prawo jazdy kat B
Zakres obowiązków:
 nadzorowanie realizacji polityki Sibelco w obszarach BHP i jakości
 proponowanie zmian mających na celu rozwój firmy w obszarach BHP i jakości
 nadzorowanie funkcjonowania zapewnienia jakości w ramach systemu ISO 90001
 zarządzanie najlepszymi praktykami z obszaru BHP i utrzymywanie standardów we wszystkich lokalizacjach firmy
 dostosowywanie standardów BHP do wymogów prawnych
 promowanie kultury bezpieczeństwa pracy i inicjatyw związanych z bezpieczeństwem
 wdrażanie polityki firmy, procedur, programów szkoleniowych oraz innych działań z obszaru BHP
 koordynowanie Lidera BHP w zakresie monitorowania i usprawniania lokalnego obszaru w zakresie bezpieczeństwa
 współpraca z organami sprawującymi nadzór nad przedsiębiorstwami lub innymi jednostkami organizacyjnymi
 prowadzenie wymaganej dokumentacji, raportów, procedur z zakresu BHP oraz Jakości
 tworzenie oraz ciągłe doskonalenie kultury BHP i Jakości we współpracy z komórkami BHP oraz Jakości w Grupie Sibelco,
w tym:
o wsparcie podczas analizowania problemów
o zarządzanie procesami usprawnień z wykorzystaniem norm: ISO 9001 oraz wewnętrznych zasad
o zarządzanie planem działań dotyczącym zdrowia, bezpieczeństwa i utrzymania działań (prowadzenie szkoleń BHP,
analizowanie i raportowanie wypadkowości, szacowanie ryzyka)
o wsparcie komórek BHP w Grupie, w zakresie podejmowanych działań
o ciągłe doskonalenie i rozwijanie programów związanych z redukcją ryzyka stanowiskowego i warunkami pracy
Firma oferuje:
 ciekawą i pełną wyzwań pracę dla osoby odpowiedzialnej, nastawionej na realizację powierzonych zadań
 stabilne zatrudnienie i możliwość rozwoju zawodowego
 pracę w międzynarodowym środowisku biznesowym
 atrakcyjne wynagrodzenie
Miejsce podjęcia pracy:
 Bukowno
Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na adres cv@bdi.com.pl z podaniem numeru referencyjnego oraz dopiskiem: „Wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia
29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2014r., poz.1182 ze zm.).”

Więcej ofert pracy dla inżynierów na www.bdi.com.pl
Bank Danych o Inżynierach jest najstarszą wyspecjalizowana firmą doradztwa personalnego w Polsce. Już od ponad 24 lat aktywnie
wspieramy polskich inżynierów w budowaniu ich karier zawodowych. Pomagamy w szukaniu pracy, weryfikujemy pracodawców i
podpowiadamy jak skutecznie aplikować. Dotychczas z naszej pomocy skorzystało już blisko 200 tysięcy inżynierów, zarówno tych
zaraz po studiach jak i tych posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe.
Dołącz do nich i zyskaj sprawdzonego sojusznika na rynku pracy.

