DARBUOTOJŲ SAUGOS IR
SVEIKATOS SPECIALISTAS (-Ė)
TAVO BŪSIMO DARBO APRAŠYMAS
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Užtikrinti darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS), gaisrinės saugos (GS), aplinkos apsaugos (AA) norminių teisės
aktų reikalavimų laikymąsi bei kontroliuoti jų įgyvendinimą;
Instruktuoti ir konsultuoti darbuotojus, teikti informaciją, pasiūlymus Bendrovės vadovybei, DSS komitetui
apie DSS būklę ir konsultuoti apie prevencines priemones, skirtas darbuotojų apsaugai nuo traumų ir
profesinių ligų, ir koordinuoti tokių priemonių įgyvendinimą;
Organizuoti, atlikti ir koordinuoti profesinės rizikos vertinimą Bendrovėje;
Rengti ir atnaujinti DSS, GS, AA procesus, tvarkas, instrukcijas ir ataskaitas;
Organizuoti DSS klausimais bei energetikos darbuotojų mokymus ir atestacijas;
Organizuoti ir įgyvendinti Įvykių darbe ir profesinių ligų prevenciją. Tirti Įvykius darbe, incidentus;
Organizuoti privalomus sveikatos tikrinimus, skiepijimus;
Atlikti vidinius auditus (DSS, GS, AA dokumentacijos, darbo vietų patikrinimai (Bendrovės objektai Lietuvoje ir
užsienyje) ir dalyvauti išorės audituose;
Skaitmenizuotų DSS programų administravimas;
Kitų padaliniui pavestų užduočių atlikimo planavimas, įgyvendinimas bei dalyvavimas padalinio ir Bendrovės
vykdomuose projektuose, idėjų siūlymas ir įgyvendinimas.

TAVO BŪSIMAM DARBUI REIKALINGA PATIRTIS IR REIKALAVIMAI
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•

Aukštasis universitetinis arba aukštasis koleginis išsilavinimas (elektros inžinerija/energetika - privalumas);
Ne mažesnė kaip 2 metų darbo patirtis DSS srityje. Patirtis energetikos, elektros srityje – privalumas;
Puikus DSS teisės aktų išmanymas bei bendrųjų rizikos vertinimo ir DSS užtikrinimo principų žinojimas;
Atsakingumas, kruopštumas, sąžiningumas
Darbų planavimo ir organizavimo įgūdžiai, pasitikėjimas savimi ir gebėjimas argumentuoti;
Puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai (Microsoft Office paketas);
Geri vokiečių kalbos įgūdžiai (raštu ir žodžiu) - privalumas, anglų kalbos (raštu ir žodžiu);
Puikus raštvedybos taisyklių išmanymas;
Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto pažymėjimas;
Apsaugos nuo elektros kategorija (VK, AK) - privalumas;
B kategorijos vairuotojo pažymėjimas;
Žinios ir patirtis diegiant ir/ar tobulinant kokybės, aplinkos apsaugos ir/ar DSS vadybos sistemas (ISO 9001, ISO
14001, ISO 45001).

KANDIDATUI SIŪLOME
•

Įgyti naujų kompetencijų dirbant kartu su aukščiausios kvalifikacijos
elektros energetikos profesionalų komanda;
• Įgyvendinti unikalius, iššūkių nestokojančius projektus;
• Įgyti/išlaikyti ir/ar pakelti kvalifikaciją (kursai, atestatai);
• Darbas socialiai atsakingoje kompanijoje, vienoje iš didžiausių
energetikos įmonių grupių – EPSO-G.

INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ
•

Pastovioji atlygio dalis 1200 - 1800 EUR neatskaičius mokesčių (susitariama atsižvelgiant
į patirtį ir kompetenciją);
• Numatoma kintama atlygio dalis ir/ar priedai, atsižvelgiant į darbo rezultatus;
• Darbo vieta – Kaunas arba Panevėžys.
SIŲSTI CV
CV@TETAS.LT

PASITEIRAUTI
+37061259662 (Greta)

www.tetas.lt

Jūsų pateikti asmens duomenys tvarkomi personalo atrankos tikslais. Daugiau informacijos apie kandidatų asmens duomenų tvarkymą galite paskaityti:
https://tetas.lt/apie-mus#1573039351553-a603dd05-3aaf

