
Nabór na stanowisko pracownika ds. 
bezpieczeństwa i higieny pracy 

 

Dok. z dnia: 6.08.2021 
Termin składania: 16.08.2021 
Status: aktualne 
Grupa zatrudnienia: administracja 
 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy 

Nazwa stanowiska pracy: 

specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Niezbędne wymagania w zakresie kwalifikacji i umiejętności: 

1. wymagania kwalifikacyjne określone w § 4 ust. 2 pkt 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 2 września 1997  r.  „w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy” (Dz. U. 1997 Nr 

109, poz.704, z późn. zm.), tj. wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp lub wykształcenie wyższe o kierunku 

lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe 

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp; 

2. znajomość języków obcych - język angielski B1/B2; 

3. samodzielność, umiejętność planowania i organizacji pracy własnej; 

4. umiejętność pracy w zespole; 

5. umiejętność myślenia analitycznego oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem; 

6. systematyczność, dokładność, rzetelność. 

Dodatkowe wymagania: 

1. doświadczenie zawodowe min. 3 lata; 
2. swobodne posługiwanie się programami biurowymi i komunikatorami; 

3. znajomość przepisów prawa w zakresie stanowiska pracy. 

Zakres głównych obowiązków: 

zakres wynikający z § 2. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. „w sprawie 
służby bezpieczeństwa i higieny pracy”- (Dz. U. 1997 Nr 109, poz.704, z późn. zm.). 

Warunki zatrudnienia: 

1. wymiar etatu: ½ etatu; 

2. przewidywany termin zatrudnienia – od 1.09.2021 r. 

 

https://bip.asp.krakow.pl/images/ogloszenie---dfk.pdf


Charakter zatrudnienia:  

docelowa umowa na czas nieokreślony będzie poprzedzona umową na okres próbny i  może być 
poprzedzona umową na czas określony. 

 

Wymagane dokumenty : 

1. szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia); 
2. list motywacyjny; 
3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie; 
4. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach; 
5. kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, doświadczenie 

zawodowe, nabyte umiejętności; 
6. klauzula dot. przetwarzania danych osobowych na druku stanowiącym załącznik 

do ogłoszenia. 

 

Wymagane dokumenty należy składać na  Dzienniku Podawczym (w budynku głównym  ASP 
w Krakowie przy pl. Matejki 13 w kopercie opisanej nazwiskiem kandydata) lub pocztą (decyduje data 
otrzymania przesyłki) albo na adres e-mail praca@asp.krakow.pl)  z dopiskiem: "oferta w naborze 
na stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy" do dnia 16.08.2021r. 

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zastrzega sobie prawo do powiadomienia 
o zakwalifikowaniu do dalszych etapów naboru jedynie wybranych kandydatów, a także 
do niewyłonienia kandydatury do zatrudnienia. 

mailto:praca@asp.krakow.pl

