Pracovní příležitost
Národní ústav duševního zdraví - moderní výzkumně a klinicky orientované centrum pro oblast
duševního zdraví – vypisuje výběrové řízení na místo:

TECHNIK BOZP A PO
Základní informace
Výzkumný program / Úsek: HTS
Druh pracovního poměru:
práce na plný či zkrácený úvazek
Předpokládaný nástup:
ihned nebo dle dohody
Doba trvání pracovního poměru: na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení
Pracoviště:
Klecany (nedaleko Prahy, dobrá dostupnost MHD)

Co bude Vaší pracovní náplní
-

Zajišťování úkolů v oblasti prevence rizik v BOZP, PO v Národním ústavu duševního zdraví
v Klecanech
Aktualizace dokumentace v oblasti BOZP, PO
Sledování platné legislativy v oblasti BOZP a její implementace
Pravidelné kontroly pracovišť z hlediska BOZP, PO
Zajišťování výběru OOPP a kontrola jejich užívání
Posuzování rizik a pracovních podmínek
Pracovně-lékařská služba
Pravidelná vstupní a periodická školení (v ČJ i v AJ)
Komunikace s partnery (např. pojišťovny, dodavatelé OOPP, poskytovatel zdravotní péče)
a orgány státní správy včetně externích kontrol
Vyšetřování a ohlašování incidentů
Vedení souvisejících registrů, analyzování výsledků, provádění reportingu BOZP

Co od Vás očekáváme / hodnoticí kritéria
-

VŠ vzdělání a praxi min. 3 roky (ev. SŠ vzdělání a 5 let praxe)
Odbornou způsobilost v prevenci rizik BOZP a PO (osvědčení - OZO BOZP dle
zák. 309/2006 Sb.OZO PO (TPO) dle zák. 133/1985 Sb).
Orientaci v právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP a PO
Znalost práce na PC (MS Office)
Angličtina komunikativní - min. B2
Dobré komunikační a organizační dovednosti
Aktivní přístup, zodpovědnost, důslednost, samostatnost a spolehlivost
Zkušenost ve zdravotnictví, laboratorní prostředí, chemický průmyslu, apod.

Co Vám můžeme nabídnout






mzdové zařazení dle platových tabulek pracovníků státní a veřejné správy
příjemné pracovní prostředí v nově vybudovaném výzkumném/léčebném ústavu
balíček zaměstnaneckých benefitů www.nudz.cz/kariera/benefity
možnost osobního a profesního růstu
5 týdnů dovolené

Přihláška do výběrového řízení


Chcete to zkusit a poslat nám životopis? Pošlete nám ho ve strukturované verzi a přiložte
i stručný motivační dopis do 28.2.2021 na email nabor@nudz.cz. Do předmětu emailu uveďte
prosím název pozice.

Souhlasím, aby Národní ústav duševního zdraví, Česká republika, Topolová 748, 250 67 Klecany zpracovával
mé osobní údaje za účelem zprostředkování práce (podání, editace, třídění a jejich poskytnutí třetím osobám,
jejíž totožnost bude sdělena mně) v souladu se zákonem o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb. až do
odvolání písemnou formou.

