
 

Obecnie poszukujemy kandydata na stanowisko: 

 
Specjalista ds. bhp 

 

nr referencyjny: Specjalista ds. bhp 
miejsce pracy: Kęty 

 

CZYM BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAĆ NA STANOWISKU SPECJALISTY DS. BHP: 
 
• Nadzorowaniem przestrzegania w spółce przepisów BHP 

• Współpracą przy wdrażaniu rozwiązań mających na celu poprawę bezpieczeństwa pracy 
i minimalizację ryzyka zawodowego 

• Zapewnieniem sprawnego funkcjonowania systemów zarządzania BHP 

• Przeprowadzaniem kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP 

• Opracowywaniem instrukcji i procedur z obszaru BHP 

• Udziałem w dokonywaniu i aktualizacji oceny ryzyka zawodowego 

• Organizowaniem pomiarów oraz udział w procesach badań czynników szkodliwych dla zdrowia 

• Przeprowadzeniem postępowań związanych z wypadkami w pracy oraz w drodze do i z pracy 

• Prowadzeniem szkoleń w obszarze BHP 

• Współpracą z zewnętrznymi organami nadzoru – PIP, PIS, PSP 

• wykonywanie zadań służby BHP w zakładzie określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów 
w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy 

 
 
CZEGO OD CIEBIE OCZEKUJEMY: 
 
• Wykształcenia wyższego o kierunku  lub specjalności w zakresie bezpieczeństwo i higiena 
pracy lub studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy  

• Minimum 2 letniego stażu pracy w służbie bhp w zakładzie produkcyjnym 

• Znajomości przepisów i zasad BHP 

• Mile widziane szkolenie Audytor wewnętrzny ISO 45001 

• Mile widziane szkolenie Inspektorów ochrony przeciwpożarowej 

• Mile widziana komunikatywna znajomość j. angielskiego  

• Dobrej znajomości MS Office  

• Czynne prawo jazdy kat. B 

• Umiejętności skutecznego komunikowania się 

• Łatwości nawiązywania kontaktów 

 
 
 
 

         

  
        

Grupa KĘTY S.A. jest nowoczesną firmą o globalnym zasięgu, oferującą klientom 
najwyższą jakość produktów oraz przejrzyste i uczciwe zasady współpracy. 
Przypadający na ostatnie 30-lecie okres dynamicznego rozwoju pozwolił nam stworzyć 
prężny holding przemysłowy osiągający przychody ze sprzedaży na poziomie 3,5 mld 
PLN, współpracujący z klientami z ok. 60 krajów na całym świecie, utrzymujący 
jednocześnie status największego w Polsce dostawcy profili i komponentów 
aluminiowych oraz tworzonych na ich bazie systemów aluminiowych dla budownictwa, 
a także lidera w produkcji materiałów opakowaniowych i łatwo recyklingowalnych folii 
polipropylenowych w Polsce. Segment Wyrobów Wyciskanych obejmuje produkcję  
i sprzedaż profili i komponentów aluminiowych wykorzystywanych m.in. przez branże 
budownictwa i konstrukcje, motoryzacja i transport drogowy, kolejnictwo, 
elektrotechnika, inżynieria, AGD. 
 

adres e-mail: rekrutacja@grupakety.com 

 

STABILNE ZATRUDNIENIE 
W OPARCIU O UMOWĘ O PRACĘ 

ZAJĘCIA JĘZYKOWE 
W GODZINACH PRACY 

PRACOWNICZY 
PROGRAM EMERYTALNY 

SZKOLENIA ORAZ KURSY 

UBEZPIECZENIE GRUPOWE 

PRYWATNA OPIEKA MEDYCZNA 
DLA PRACOWNIKA I JEGO RODZINY 

DLA DZIECI PRACOWNIKÓW 
(PACZKI MIKOŁAJKOWE, BONY OKAZJONALNIE, 
DOFINASOWANIE WYJAZDÓW WAKACYJNYCH, 

KOLONII ORAZ ZIMOWISK) 


