
 

 

Stanowisko ds. bhp  
w Zespole ds. bhp i ppoż. 

Miejsce pracy: Bydgoszcz, Ernsta Petersona 22                                 
  

 
Do zadań Pracownika należeć będą czynności w zakresie działania służby bhp określone w RRM w sprawie służby 
bhp, w tym m. in.: 

• przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów w tym zakresie,  

• planowanie i ocena założeń dot. modernizacji zakładów, 

• opracowanie wewnętrznych zarządzeń, procedur, instrukcji i innych dokumentów  
dot. bezpieczeństwa i higieny pracy, 

• ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz  
przypadków wystąpienia choroby zawodowej oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie, 

• współpraca z laboratoriami w zakresie wykonania badań i pomiarów czynników szkodliwych  
w środowisku pracy, 

• opracowywanie oceny ryzyka zawodowego,  

• przeprowadzanie szkoleń wstępnych ogólnych z zakresu bhp i ppoż. oraz innych zleconych szkoleń bhp na 
podstawie odrębnych ustaleń, 

• współuczestniczenie w posiedzeniach komisji bezpieczeństwa pracy, 

• prowadzenie spraw administracyjnych komórki bhp i ppoż. w zakresie aktualizacji, rozpowszechniania i 
tworzenia dokumentacji w zakresie obszaru działania służby bhp. 

 
Kandydat powinien spełniać wymagania: 

• wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie, albo studia podyplomowe w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy ,  

• prawo jazdy kat. B, 

• dokładność, sumienność i komunikatywność.  
 

Mile widziane: 

• przynajmniej roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w zakładach przemysłowych, 

• uprawnienia do wykonywania czynności inspektora  ochrony przeciwpożarowej, 

• Znajomość normy PN-ISO 45001. 
Oferujemy: 

• umowę o pracę, 

• fundusz świadczeń socjalnych (wczasy pod gruszą, świadczenia świąteczne), 

• system nagród pieniężnych (miesięczne, roczne, jubileuszowe), 

• pakiet medyczny finansowany przez firmę (lekarze specjaliści, stomatolog), 

• odzież i obuwie robocze dobrej jakości oraz środki higieny.  
 

Oferty pracy prosimy kierować do MKUO ProNatura Sp. z o.o. pocztą elektroniczną na 

adres:  biuro@pronatura.bydgoszcz.pl (nazwa stanowiska w temacie maila), 

lub kontakt telefoniczny 690 448 120 
 
Prosimy również o dołączenie do aplikacji klauzuli zawierającej zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez 
MKUO ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy dostępnej na www.pronatura.bydgoszcz.pl/kariera  
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