ORLEN Eko to Spółka z Grupy Kapitałowej ORLEN specjalizująca się w usługach z zakresu
bezpieczeństwa i higieny pracy, prewencji przeciwpożarowej, ochrony środowiska, odzysku
i unieszkodliwiania odpadów, czyszczenia instalacji przemysłowych oraz konserwacji sprzętu
ratowniczego i gaśniczego. Spółka zlokalizowana jest w Płocku, posiada kilka zespołów
regionalnych ulokowanych we wszystkich większych miastach na terenie całego kraju.

Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko:

Inspektor ds. BHP/Ppoż
Miejsce pracy: Płock/Włocławek

Ważne do: 30-08-2019

Na tym stanowisku możesz rozwijać zawodową karierę
będąc odpowiedzialnym za:

•

prowadzenie szkoleń bhp/ppoż wstępnych i okresowych

•

nadzory bhp/ppoż podczas prac remontowych i inwestycyjnych

•

tworzenie dokumentacji bhp/ppoż – instrukcje, oceny ryzyka zawodowego itp

•

kontrolę obiektów klientów pod kątem wymogów bhp/ppoż

•

udział w pracach komisji powypadkowych i awaryjnych

Pracując u nas możesz liczyć na:
•

stabilne zatrudnienie w nowoczesnej firmie

•

pakiet benefitów: opieka medyczna, badania profilaktyczne, ubezpieczenie na życie, karty
sportowe, karty zakupowe i zniżkowe na paliwo, dofinansowanie urlopu, nauki i wypoczynku
dzieci i młodzieży

Jeśli spełniasz poniższe wymagania:
•

wykształcenie wyższe

•

bardzo dobra znajomość przepisów prawnych z zakresu bhp/ppoż

•

wysoka kultura osobista oraz zaangażowanie

•

dobre zdolności interpersonalne i komunikacyjne

•

kurs pedagogiczny / kurs I pomocy przedmedycznej

•

mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

•

mile widziane podwójne kwalifikacje zawodowe (bhp i ppoż)

•

prawo jazdy kat. B

Proszę o przesłanie aplikacji na adres:
rekrutacja.eko@orlen.pl
w temacie wiadomości proszę wpisać:
Rekrutacja –BHP
Wraz z CV oraz listem motywacyjnym prosimy dołączyć wypełniony formularz zgody, który można pobrać ze strony www.orleneko.pl
w zakładce „Kariera”.
Może Pan/Pani w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych listownie na adres ORLEN Eko Sp. z o.o.
ul. Chemików 7; 09-411 Płock, przez e-mail: rekrutacja.eko@orlen.pl lub daneosobowe.eko@orlen.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO) informujemy, że:
Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest ORLEN Eko Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (09-411) przy ul. Chemików 7.
Przetwarzamy Pani/ Pana dane osobowe w celu Pani/ Pana udziału w procesie rekrutacji. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do
danych, prawo żądania ich sprostowania lub usunięcia, prawo do cofnięcia zgody oraz inne prawa opisane w szczegółowej informacji o
przetwarzaniu Pani/ Pana danych. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych znajdują się w
zakładce „Klauzula informacyjna dla kandydatów” na stronie www.orleneko.pl w zakładce „Kariera”.
Przesłane przez Pana/ Panią dokumenty aplikacyjne nie będą zwracane.
ORLEN Eko Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

