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         Piaski, dnia 13.01.2022r. 
 

Ogłoszenie o naborze pracowników 
„Betrans” sp. z o. o., Kalisko 13, 97-400 Bełchatów 

 

Inspektor ds. BHP 
 
 

Opis stanowiska: 

 

- przeprowadzanie  kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów BHP 

przez pracowników, 

- budowanie świadomości związanej z bezpieczeństwem i higieną pracy wśród 

pracowników oraz wdrażanie dobrych praktyk,  

- doradztwo w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

doradztwo w doborze środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, 

- dostosowywanie wewnętrznych przepisów BHP do zmieniających się uregulowań 

prawnych, 

- współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- tworzenie regulaminów, procedur, instrukcji oraz ich opiniowanie, 

- współdziałanie w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami a w 

szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników, 

- sporządzanie oceny ryzyka zawodowego, 

- udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i innych zdarzeń, 

opracowywanie wniosków i kontrola ich realizacji, 

- przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP, 

- udział w pracach zakładowej komisji BHP, 

- sporządzanie raportów i przedstawianie Zarządowi informacji o stanie bhp, 

- realizowanie pozostałych zadań wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  

2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

Wymagania: 

 

− wykształcenie wyższe o specjalności „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy” lub studia  

      podyplomowe w tym zakresie, 

− mile widziane doświadczenie w służbach BHP, 

− znajomość przepisów prawa pracy i BHP, 

− znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point) 

− prawo jazdy kat. B 

− mile widziana znajomość SAP,  

− dyspozycyjność i samodzielność, 

− odporność na stres i sytuacje konfliktowe, 

− samodzielność, inicjatywa w działaniu oraz zaangażowanie, 



 

 

 

− determinacja w dążeniu do celu, umiejętność argumentowania i prowadzenia dyskusji, 

− umiejętność organizacji pracy, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole 

− zaangażowanie w pełnione obowiązki, 

− wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne. 

 
Miejsce pracy: 

− Rogowiec,  
 

Oferujemy: 

− zatrudnienie na umowę o pracę, 

− możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji. 
 
Wymagane dokumenty przy składaniu podania o pracę: 

− Curriculum vitae z załączoną klauzulą zgody, 
(do pobrania ze strony: https://betrans.pl/aktualnosci//dokumenty-rekrutacyjne), 

− List motywacyjny, 

 
Oferty kandydatów zawierające wymagane dokumenty proszę przesyłać do dnia 21 stycznia 2022r.    
lub dostarczyć osobiście do Działu Kadr i Płac, pok. nr 3 Piaski 4, 97-410 Kleszczów lub na adres: 
zatrudnienie@betrans.pl. Oferta przesłana na inny adres mailowy nie będzie przyjęta a wiadomość 
będzie trwale usunięta. 
 
- Zastrzegamy sobie możliwość nawiązania kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. 
- Nadesłanych ofert nie zwracamy. 
- Oferty niespełniające wymogów formalnych oraz te, które zostaną nadesłane po terminie nie będą 

rozpatrywane. 
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