
 

 

 

 

NOVATEK POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jest częścią rosyjskiego koncernu Novatek PAO,  

jednego z największych producentów gazu ziemnego na świecie. 

 

Aktualnie do naszej struktury poszukujemy kandydatów na stanowisko: 

Specjalista ds. BHP i ochrony środowiska 
Miejsce pracy: Kraków 

ZADANIA: 

 Realizacja zadań służby BHP oraz z zakresu ochrony środowiska zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa; 

 Kontrola warunków BHP oraz sporządzanie oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy; 

 Współtworzenie i wdrażanie procedur, instrukcji oraz standardów postępowania w zakresie BHP oraz ochrony środowiska; 

 Prowadzenie i nadzór nad dokumentacją BHP i ochrony środowiska; 

 Dobór środków ochrony indywidualnej i zbiorowej do stanowisk pracy; 

 Nadzór nad planowaniem i przeprowadzaniem pomiarów środowiska pracy; 

 Sporządzanie raportów i sprawozdań z zakresu korzystania ze środowiska;  

 Diagnoza i analiza potencjalnych zagrożeń oraz prowadzenie postępowań powypadkowych; 

 Przeprowadzanie szkoleń i instruktaży dla wszystkich stanowisk w zakresie BHP; 

 Aktywne budowanie kultury bezpieczeństwa pracy wśród pracowników; 

 Uczestniczenie w kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz innych organów nadzorujących i kontrolujących warunki pracy. 

WYMAGANIA: 

 Wykształcenie wyższe kierunkowe lub ukończone studia podyplomowe z zakresu BHP; 

 Minimum 2 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku (mile widziane doświadczenie w zakładzie zwiększonego lub dużego ryzyka); 

 Bardzo dobra praktyczna znajomość przepisów z zakresu BHP i ochrony środowiska; 

 Czynne prawo jazdy kat. B; 

 Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole; 

 Wysoko rozwinięte umiejętności organizacyjne; 

 Mile widziane uprawnienia Inspektora PPOŻ; 

 Znajomość języka angielskiego i/lub rosyjskiego będzie dodatkowym atutem. 

OFERUJEMY: 

 Pracę w ambitnym i kreatywnym zespole w dynamicznie rozwijającej się firmie; 

 Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełny etat; 

 Atrakcyjny system premiowy; 

 Możliwość rozwoju zawodowego poprzez udział w ciekawych projektach oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe; 

 Szeroki pakiet benefitów, w tym prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie, kartę lunchową, kartę Multisport oraz dofinansowanie do wypoczynku i inne świadczenia socjalne. 

Jeżeli jesteś osobą operatywną, zorganizowaną i dysponujesz odpowiednim doświadczeniem  kliknij Aplikuj. 
 

Prosimy o przesyłanie dokumentów w języku polskim 

 

Administratorem danych jest Novatek Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla 

potrzeb przyszłych rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów 

wykonawczych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody. 

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=38b0116effd84f879bb9ed81e6ff2ebf

