Firmă de construcții cu capital german, activă pe piața din România încă din anii ’90, cu sucursale în Târgu Mureș, Sibiu, Iași și București.
Șef serviciu intern de prevenire și protecție (Mureș)
Ne dorim:
• studii superioare tehnice;
• cunoștințe specifice SSM (legislație generală și specifică SSM);
• curs SSM (cu o durată de cel puțin 80 de ore) și curs de evaluare a riscurilor cu o durată de cel puțin 180 de ore;
• abilitatea de instruire a altor persoane în vederea implementării de procese noi și eficientizării proceselor existente;
• permis de conducere cat. B;
Activitatea zilnică:
• consiliază top managementul în elaborarea angajamentului, politicii, obiectivelor și programului de management în domeniul
SSM și al situațiilor de urgență;
• organizează activitatea de elaborare a documentației de punere în aplicare a obiectivelor în domeniul SSM și al situațiilor de
urgență și urmărește implementarea la nivelul fiecărei entități organizatorice;
• gestionează toate documentele de organizare și conducere a activității de PPSSM și situații de urgență;
• organizează și conduce activitatea compartimentului de SSM și ISU, răspunde de prevenirea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire
profesională și apărare împotriva incendiilor;
• răspunde de corespondența cu partenerii, beneficiarii și alte instituții și urmărește încheierea convențiilor SSM și ISU;
• îndrumă și răspunde de perfecționarea cunoștințelor specifice a responsabililor de pe șantiere sau alte departamente;
• participă la comunicarea și cercetarea evenimentelor, răspunde de înregistrarea și evidența accidentelor de muncă, declararea
și raportarea bolilor profesionale.
• asigură interfața societății cu organele abilitate de cercetare ca: ITM, Procuratura, etc.;
• realizează instructaje periodice în domeniul sănătății și securității ocupaționale;
• efectuează controale în cadrul locurilor de muncă.

Pentru un nou început, aplicați acum: hr@geiger.ro
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