
 
Projekt  pt.  Efektywność  zarządzania  i  jakość  kształcenia miarą sukcesu w UPJPII  

Poddz iałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni  

 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

  

            Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 
  

poszukuje kandydatów na stanowisko 
 
 

 Inspektor ds. BHP 
 
 

Miejsce pracy: Kraków 
Region: Małopolska 

Wymiar czasu pracy: 1/8 etatu 
 
Obowiązki:  systematyczne kontrolowanie warunków pracy. Egzekwowanie przestrzegania przepisów BHP i ppoż. 

od wszystkich pracowników, 
 sporządzanie ocen, analiz i wniosków BHP, w tym ocen ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, 
 ustalanie okoliczności, przyczyn i skutków wypadków, sporządzanie i prowadzenie stosownej 

dokumentacji i sprawozdawczości, powiadamianie właściwych organów, 
 prowadzenie wymaganych rejestrów, stosownej dokumentacji i korespondencji służbowej związanej z 

przedmiotem działania, 
 przeprowadzanie wstępnych szkoleń nowo zatrudnianych pracowników oraz studentów I roku, 
 opracowanie planu szkoleń i szkolenie pracowników  w zakresie BHP i ppoż., udział w szkoleniach 

zewnętrznych, przeprowadzanie szkoleń okresowych, 
 opracowanie , regulaminu i instrukcji dotyczących BHP, przydziału odzieży ochronnej i sprzętu ochrony 

osobistej. 
 

Wymagania: 
 

 wykształcenie wyższe, 
 doświadczenie na stanowisku inspektora BHP, 
 bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakietu Microsoft Office) i Internetu, 
 umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów, 
 wysoka kultura w kontaktach z pracownikami i studentami, 
 dokładność, samodzielność, odpowiedzialność i dobra organizacja pracy,  
 
      

Oferujemy:  pracę w renomowanej uczelni, 
 stabilne zatrudnienie i wynagrodzenie. 
 
 

Zgłoszenia:  Na Państwa aplikacje oczekujemy do 25.09.2013 r. 
 Oferty powinny zawierać CV oraz list motywacyjny. 
 Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko wybranym kandydatom. 
 Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. 
 Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych – Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.)”.  

 Prosimy aplikować na adres poczty elektronicznej: dso@upjp2.edu.pl 
 

 


