SPECIALISTA POŽÁRNÍ A HAVARIJNÍ PREVENCE
Chceš být součástí týmu, který se podílí na metodickém řízení jednotlivých závodů k zabezpečování prevence
rizik a ochrany pracovního prostředí ve velké chemické společnosti?
Jsi zodpovědný, se zaměřením na cíl a schopností komunikovat?
Ozvi se nám, právě tebe hledáme.

Pro práci na této pozici je třeba mít:
 VŠ vzdělání technického nebo chemického směru
 znalost právních předpisů týkajících se požární ochrany a havarijní prevence
 OZO v oblasti požární ochrany dle § 11 zákona 133/1985 Sb., v platném znění
 orientace v normách v oblasti požární bezpečnosti
 prokazatelná praxe v oboru výhodou
 samostatnost, spolehlivost
Náplň práce na pozici zahrnuje především:
 vykonává činnosti odborně způsobilé osoby v oblasti požární ochrany
 zpracovává dokumentaci dle zákona č. 224/2015 Sb. a předává ji ke schválení KÚ Středočeského kraje
 organizuje v podniku zpracování Vnitřního havarijního plánu, jeho aktualizaci a kontroluje jeho plnění
 koordinuje zpracování dílčích havarijních plánů útvarů podniku a externích organizací v areálu podniku
 zpracovává posudky dokumentace staveb a vyhodnocuje návrhy změn technologií provozů z hlediska
požární a havarijní prevence
 zabezpečuje uplatnění zákonů a legislativních předpisů a norem z oblasti požární a havarijní prevence
a jejich změn v podmínkách podniku a kontroluje jejich dodržování
 provádí aktualizaci dokumentace z hlediska požární a havarijní prevence
 kontroluje plnění protihavarijních opatření v rámci podniku
 navrhuje a zabezpečuje organizačně technické zapojení podniku do systému havarijní prevence
regionu a Transportního informačního a nehodového systému
 koordinuje, kontroluje a zajišťuje vyhodnocení celopodnikových součinnostních cvičení na únik
nebezpečných látek do životního prostředí
 podílí se na zpracování informací veřejnosti v zóně havarijního plánování o riziku závažné havárie, o
preventivních bezpečnostních opatřeních v případě vzniku závažné havárie
 spolupracuje při vyšetřování příčin mimořádných událostí, navrhuje opatření k omezení následků
úniku nebezpečných látek do životního prostředí a provádí kontrolu jejich plnění.
Nabízíme:
 5 týdnů dovolené
 až 7200,‐Kč formou flexi passů na sport, volný čas
 dalších až 6 000,‐Kč za rok formou různých příspěvků (na obroučky brýlí, na speciální vyšetření, na
lázně atd.)
 vlastní jídelna s příspěvkem na oběd
 dobré mzdové ohodnocení a odměny
 zajímavou práci s možností kariérního postupu
 pomoc a podporu v případě přestěhování do okolí Neratovic
Nástup možný ihned
V případě, že Tě nabídka pracovní pozice zaujala, zašli svůj životopis na email: petra.skalska@spolana.cz nebo
můžeš zavolat pro více informací na mob. číslo 736 505 744.

