ESAME DIDELĖ, PROFESIONALI, AUKŠČIAUSIO LYGIO ELEKTROS ENERGETIKOS
TINKLŲ IR PASTOČIŲ EKSPLOATAVIMO, REMONTO, MONTAVIMO IR PROJEKTAVIMO PASLAUGAS TEIKIANTI
BENDROVĖ

DSS IR KOKYBĖS KONTROLĖS SKYRIUJE, KAUNE ARBA VILNIUJE IEŠKOME:
DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS SPECIALISTO (-ĖS)
Darbo pobūdis:
• rūpinimasis darbuotojų sauga ir sveikata, organizuojant profesinės rizikos vertinimą Bendrovėje, taikant
prevencines priemones darbų saugai užtikrinti;
• konsultuoti, instruktuoti darbuotojus DSS, gaisrinės saugos ir aplinkosaugos klausimais, teikti informaciją,
pasiūlymus vadovybei, kontroliuoti reikalavimų laikymąsi;
• 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 ir dalyvauti išorės audituose;
• kitų padaliniui pavestų užduočių atlikimo planavimas, įgyvendinimas bei dalyvavimas padalinio ir
Bendrovės vykdomuose projektuose, idėjų siūlymas ir įgyvendinimas.
Reikalinga patirtis:
• aukštasis išsilavinimas;
• ne mažesnė kaip 3 metų darbo patirtis energetikos srityje (privalumas – šios srities DSS specialistas);
• puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai (Microsoft Office paketas) ir raštvedybos taisyklių išmanymas;
• B kategorijos vairuotojo pažymėjimas;
• darbų planavimo ir organizavimo įgūdžiai, pasitikėjimas savimi ir gebėjimas argumentuoti;
• atsakingumas, kruopštumas, sąžiningumas;
• anglų kalbos įgūdžiai (raštu ir žodžiu);
• įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto pažymėjimas (privalumas);
• apsaugos nuo elektros kategorija (privalumas).
Kandidatui siūlome:
• įgyti naujų kompetencijų dirbant su tikrais savo srities ekspertais;
• Įgyvendinti unikalius, iššūkių nestokojančius strateginės reikšmės projektus, dirbant vienoje didžiausių
energetikos įmonių grupių – EPSO-G;
• dirbti įdomų, dinamišką ir atsakingą, bendravimo ir bendradarbiavimo su žmonėmis kupiną darbą;
• galimybę dalyvauti vidiniuose ir išoriniuose mokymuose – investuosime į Tavo profesinį tobulėjimą;
• draudimą nuo nelaimingų atsitikimų (24/7), nes darbuotojo sauga ir sveikata – mums prioritetas Nr. 1;
• galimybę dalį darbo laiko dirbti iš namų;
• dalyvauti Bendrovės renginiuose ir kartu kurti kūrybišką bei inovatyvią darbo aplinką!
Informacija apie darbo užmokestį:
• pastovioji atlygio dalis nuo 1600-2100 EUR BRUTO ir metinė kintamoji atlygio dalis iki 20 % (atsižvelgiant į
pasiektus rezultatus). Konkretus darbo užmokestis sutariamas su kandidatu, atsižvelgiant į jo turimą patirtį,
kompetenciją bei atitikimą kitiems pareigybės reikalavimams.
• darbo laikas – visa darbo diena.
• darbo vieta – Kaune arba Panevėžyje.
Kviečiame dalyvauti atrankoje ir siųsti CV su nuoroda „DSS specialistas“ el. paštu karjera@epsog.lt
Konfidencialumą garantuojame!
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

