
 

 

 

Naftoserwis Sp. z o.o. jest stawiającą na rozwój, największą firmą w Polsce świadczącą specjalistyczne usługi 

technicznego utrzymania baz paliwowych. 

 

Obecnie poszukujemy kandydata na stanowisko: 

Specjalista ds. BHP 

lokalizacja WARSZAWA 

Główne Zadania:  

• Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy w Spółce, 

• Przeprowadzanie szkoleń i podnoszenie poziomu wiedzy pracowników z zakresu przepisów oraz dobrych 

 praktyk BHP, 

• Prowadzenie dokumentacji z zakres BHP i PPOŻ., zgodnie z przyjętymi standardami w organizacji i 

 obowiązującymi przepisami, 

• Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz prowadzenie dokumentacji powypadkowej, 

• Przeprowadzanie audytów i przeglądów warunków pracy w zakresie BHP i PPOŻ, 

• Przygotowywanie okresowych analiz, raportów, sprawozdań i statystyk związanych z BHP i PPOŻ, 

• Współpraca z jednostkami zewnętrznymi i administracji państwowej w obszarze BHP i PPOŻ, 

• opracowywanie wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i 

 higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, 

• Dokonywanie oceny ryzyka zawodowego, 

• Inicjowanie nowych aktywności mających na celu poprawę bezpieczeństwa pracy, 

• Bieżące informowanie Pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami 

 zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń, 

Oczekiwania:  

• Wykształcenie wyższe kierunkowe, podyplomowe w zakresie BHP oraz ważne szkolenie okresowe dla służb 

 BHP, 

• Minimum rok doświadczenia zawodowego w służbie BHP, 

• Umiejętność organizacji pracy własnej, 

• Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, 

• Umiejętność budowania relacji na różnych poziomach organizacji, 

• Umiejętność szkolenia innych, 

• Mobilność, dyspozycyjność i gotowość do wyjazdów służbowych 

• Mile widziana znajomość branży paliwowej - zagadnień technologii paliw oraz urządzeń mechanicznych. 

Oferujemy:   

• Pakiet socjalny i opiekę medyczną.  

• Możliwość rozwoju zawodowego.  

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie drogą mailową CV i listu motywacyjnego 

w terminie do 25 października 2019 roku na adres: 

rekrutacja@naftoserwis.pl 

w tytule maila prosimy napisać: Specjalista ds. BHP 



 

 

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „W związku z ubieganiem się o zatrudnienie w Naftoserwis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres spółki: ul. Finlandzka 10, 03-903  Warszawa), niniejszym wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, które zawarte są w przedłożonych przeze mnie dokumentach, w celu realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Świadomie i dobrowolnie przekazuję moje dane osobowe i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie. Jest mi wiadome, że w każdej chwili 

przysługuje mi prawo odwołania niniejszej zgody. Odwołanie zgody oznacza moją rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie moich danych. Odwołanie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na jej podstawie przed odwołaniem.” 

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. 


