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Miejski Zespół Zlobków w Łodzi

ul. Zachodnia 55a
w dniu l5 stycznia 20l9r
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze :
lnspektora ds. bhpo St. inspektora ds. bhp, St. specjalisty ds. bhp lub Gł. specjalisty ds. bhp.

Wymiaretatu: l

ętat

Miejsce wykonywania pracy: Administracj aMZŻ w Łodzi.

Warunki pracy : praca umysłowa, równieź poza siedzibą Zespołu ( kontrole wewnętrzne w złobkach na
terenie Łodzi).

Rodzaj umowy : umowa o pracę naczas określonyl roku z mozliwością przedłuzenia, w przypadku
pierwszego zatrudnienia na stanowisku urzędniczym umowa na czas określony nie dłuzszy niż 6 m-cy.

Wykształcenie
- wyższe o kięrunku lub spec.jalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w
:

zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
- średnie - technik bezpieczeństwa i higieny pracy.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

: < 2To

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku : Inspektora ds. bhp, St. inspektora ds, bhp, St. specjalisty ds,
bhp lub Gł. specjalisty ds. bhp, w szczególności
l. Analizowanie stanu bhp w 30 żłobkach na tęrenie Łodzi.
2. Analizowanie przyczyn powodujących wypadki przy pracy izagrozenie dlażycia izdrowia pracowników.
:

3.
4.

Sporządzanie sprawozdań z wypadków przy pracy i prowadzenie ich rejestru.
Opracowywanie planów iwniosków zmierzających do zapobieganiazagrożeniom, a zwłaszcza
przyczynon] powodu.jącym wypadki przy pracy.
5, Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy
pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, atakżę przechowywanie wyników
badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
6. Dokonywanie oceny ryzyka zawodowego, które wiąze się z wykonywaną pracą.
1. Przeprowadzanie kontroli stanu bhp w złobkach i administracji.
8. Prowadzenie postępowania zgodnie z przepisami zamówień publicznych dotyczącego organizowania
wstępnych, okresowych i kontrolnych badań pracowników oraz ochronnej odzieĄ roboczej i itp,
9. Opracowywanie wewnętrznych dokumentów (instrukcje, zarządzenia, analizy, oceny itp,).
10. Opracowywanie szczegółowych instrukcji dotyczących bhp na poszczególnych stanowiskach.
1 1. Prowadzenie wstępnych szkoleń nowoprzyjętych pracowników i osób odbywających praktyki na teręnie
złobków,
12. Prowadzenie okresowych szkoleń pracowników.
l3. WspóĘraca zlękarzęm w zakresie oceny stanu zdrowia pracowników oraz w prowadzeniu działalności
profi laktycznej.
l3. Współdziałanie z zakładową organizacją związkową.
14. Uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bhp, a także w pracach komisji bhp oraz innych zakładowych
komisji zajmujacych się problematyką bhp,
l5. Inicjowanie irozwijanie naterenie zakładu pracy róznych form popularyzacjiproblematyki bhp,

Wymagania:
Warunkujące do udziału w naborze

:

- posiadanie obywatelstwa polskiego.

korzystanie w pełni zpraw publicznych,
niekaralnośćza przestępstwa popełnione umyślnie,
- nieposzlakowana opin ia,
- posiadanie przygotowania dydaktycznego umozliwiajacego prowadzenie szkoleń okresowych
pracowników,
- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
-

Niezbędne

:

posiadanie wykształcenia wyzszego o kierunku lub specjalności w zakręsie bezpieczeństwa i higieny
pracy albo studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
- posiadanie zawodu technika bezpieczeństwa i higieny pracy i co najmniej 3- lętni staż pracy,
-

-

umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy.
- samodzięlnośćw pracy orazprzelawianie własnej inicjatywy,
- umiejętnośćanalizy i syntezy informacji,
- umiejętność pracy w zespole, korrrunikatywność,
- obsługa komputera.

Wymagane dokumenty

:

kwestionariusz osobowy,
- list motywacyjny,
- kserokopia dokumęntu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stazu pracy i doświadczenia
zawodowego (świadectwapracy, zaświadczenia).
- kserokopie dokumentów potwierdzających odbycie słuzby przygotowawczej oraz wynik jej zakończęnia
(ezeli kandydat takie posiada),
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione urłyślniei korzystaniu w pełni zpraw
publicznych wrazz klauzulą infbrmacyjną i klauzulą zgody.
-

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyćbezpośrednio w komórce ds. pracowniczychMZZ
w Łodzi (ul. Zachodnia 55a) parter pok. Nr l w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem
i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: o,Nabór na stanowisko ds. tlhp."
w terminie do

3l stvcznia

2019r.

Aplikacje, które wpłyną do MZŻ w Łodzi po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

KLAUZULA INFORMACYJNA

,O(,,lil.{qu',

do procedury naboru na wolnę stanowisko urzędnicze

Miejski Zespół Złobkór,v w Łodzi spełniając obor,l,iązek infbrmacyjni; towarz},szący zbieraniu danl,ch osoborvych - art. 13
Rozporząclzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (tJE) 20161679,zdnia27 kr,vietnia 20l6r. rv sprarvie ochrony osób tizycznych
lv zrviązku z pfz,etwarzaniem danl,ch osobowych i w sprawie srvobodnego przepłr,rvu takich danl,ch oraz uchylenia dl,rektyw1,
95l46lWF. (ogólne rozporządz,enie o ochronie danych), informuje źe

l.

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
l

0.

ll.

:

Administratorem Danych Osobowych .jest Miejski Zespot Złobków rv Łodzi. ul. Zachodnia 55a, 9l -063 Łódź"
reprezęntowany przez Dyrektora Miejskiego Zespołu Zlobkóiv lł,Lodzi" NIP: 7251007279. REGON: 00,ł35l765 tel.: 42
632 24 08.
Dane kontaktolve Inspektora Ochrony Danych. te| 42 632 24 08^ iod|1!l1,1z,z.lodz,p1
Dane kand1,'data rvykorzystywanc będą dla potrzeb rvewnętrznych Mie.jskicgt-l Zespolu
przeprowadzenia procedury naboru.
Irodstawy prawne do przetwarzania danych osobolvych lv ww zakresic:

a.
b.
c.
d.

Ztobków

w

Łodzi. w

celu

l

lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radr,(UE) 20|61679 zdnia 27 ktvietnia 20l6r.
lit. b Rozporządzenia Parlamentu E,urope.jskiego i Rady (UE) 201616'79 zdnla 27 krvietnia 20l6r.
Att.6 ust. l lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rad1, (UE) 201616'79 z dnia 27 krvietnia 20l6r.
Ustarva z dnia 2| listopada 200ź] r. o pracownikach samorządow},cĘ ( Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1458)
z późniejszymi zmianami.
e. Kodeks Pracy Dz.U. l97,ł Nr 24 poz. |4l zpóźniejszl,mi zmianarni
Odbiorcami danych osobowych będą osoby upowaznione do przelr.varzania danych osobowych w tym zakresie.
Osobię/osoborn porvierzające.j/cym dane osoborł,e przysługu.je prarvo do
a. dOStępu do polvierzonl,ch danych orolroli,l,ch.
b. sprostolł,aniapou,icrzonvch danl,ch osobowych.
c. usunięcia porvierzonych danych osobowych.
d. ograniczenia przctrłarzania polł ierzonych danych.
rvniesienia sprzeciwu rvobec przetwarzania poll ir,.rŹon.r,ch dan; ch.
e .
Aft.6 ust.

Art.6 ust.

1

:

t.
g.
h.

przenoszeniapowierzonychdanych,

colnięcia zgody porvierzenia danyclr rv dorvolnym monęncie.
u,niesienia skargi do organu nadzorczego.
Miejski Zespół Złobkórv rv Łodzi nie będzie przekazywał zbieranych danych clo państrł,trzecich,
Mie.jski Zespół Złobkór.v r,r,,Łodzi nie będzie profilował zbieranl"ch danych osobowych.
Powierzone dane będą przeohorvl,rvane zgodnie z przepisami kancelarl,jno-archiwalnymi obolviązu.jącymi w Mic.iskim
Zcspole Złobkórv rv Łodzi.
Podanie danych osoborvych jest niezbędne do przeprorvadzenia procedury naboru.
W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych, Mic.jski Zcspril Zlohkórr rr Lodzi nie będzie rniał
poclstaw prawnych do przeprowadzenia procedury naboru,

