
 
 

Produkujemy ramy, lustra, passepartout. Głównym odbiorcą naszych produktów jest firma IKEA. Naszym 
pracownikom oferujemy dobre warunki pracy, możliwość podnoszenia kompetencji i umiejętności  oraz 
atrakcyjne wynagrodzenie. Rozwijamy się, by sprostać potrzebom klientów, naszych pracowników oraz 

środowiska, które nas otacza. Do Działu BHP poszukujemy pracownika na stanowisko: 

 
Pracownik służby BHP 

miejsce pracy: Suwałki 
 

Główne zadania: 
 prowadzenie dokumentacji z zakresu BHP zgodnie z polskimi regulacjami prawnymi 

 udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów, procedur oraz instrukcji 
stanowiskowych 

 udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz prowadzenie 
dokumentacji powypadkowej 

 udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego 

 przeprowadzanie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prowadzenie   
stosownej dokumentacji w tym zakresie 

 prowadzenie instruktażu ogólnego BHP w ramach szkoleń wstępnych oraz doradztwo w 
zakresie adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników 

 współpraca z zewnętrznymi organami kontrolnymi, laboratorium środowiska pracy oraz 
lekarzem medycyny pracy 

 współpraca z pracodawcą oraz pracownikami na wszystkich szczeblach organizacyjnych firmy 
w celu ciągłego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa 
 

Wymagania: 

 wykształcenie kierunkowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 

 dobra organizacja pracy, rzetelność, umiejętność pracy pod presją czasu 

 wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne 
 

 

Oferujemy: 

 zatrudnienie na umowę o pracę w nowoczesnej firmie o wysokich standardach pracy 

 ciekawą, pełną wyzwań pracę w zespole profesjonalistów 

 wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia 

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji w formacie doc lub pdf na adres: rekrutacja@padmaart.eu  z dopiskiem bhp. 

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty. Termin nadsyłania cv do 31.10.2020 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Spółki z Grupy PADMA z siedzibą w Suwałkach zgodnie z postanowieniami 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).  

Jeżeli chcecie Państwo, aby Wasze zgłoszenie było procedowane także w przyszłych rekrutacjach prosimy o dołączenie następującej klauzuli: 

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółki z Grupy PADMA z siedzibą w Suwałkach moich danych osobowych na potrzeby 

przyszłych rekrutacji. 

Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są Spółki z Grupy PADMA. Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie 

w celu przeprowadzenia rekrutacji. Więcej informacji o procesie przetwarzania oraz przysługujących Ci prawach znajdują się pod linkiem 

http://www.padmaart.pl/klauzula_grupa.pdf 

 
 


