Specialista
Bezpečnosti práce (BOZP)
a Požární ochrany (PO)
ABSOLVENT
VAŠÍM ÚKOLEM BUDE:
• Stát se certifikovaným profesionálem BOZP a PO!
• Dodávat dílčí služby a poradenství pro klienty v regionu (kontroly pracoviště, zpracování dokumentace atd.)
• Podílet na projektech komplexního outsourcingu BOZP a PO pro významné klienty
• Podílet na rozvoji odborného know how v oblasti BOZP a PO v širokém týmu specialistů
POŽADUJEME:
• VŠ vzdělání – stačí Bc. (případně DiS. v oboru BOZP)
• Jasnou vizi stát se profesionálem v oblasti BOZP a PO
• Iniciativnost a chuť učit se!
NABÍZÍME:
• U nás se za rok naučíte více než za 10 let u většiny jiných zaměstnavatelů –
pracujeme ve většině sektorů a máme tým desítek zkušených bezpečáků, kteří
Vám pomohou a naučí
• U nás si uděláte obě zákonem vyžadované certifikace OZO BOZP dle
zák. 309/2006 Sb. a OZO PO (TPO) dle zák. 133/1985 Sb.
• Vaše odměna roste dle dosahovaných výsledků – můžete růst odborně
i manažersky – a s Vaším rozvojem pak roste i Váš plat
• Služební automobil pro soukromé použití – nestaráte se, jen jezdíte
• Flexibilní pracovní doba – rozvržení pracovního času je každý měsíc
skutečně JEN na Vás – důležité jsou výsledky, ne „píchačky“
• Skutečný home office – neztrácíte čas dojížděním do kanceláře –
jste doma nebo u klientů – plně vybavený home office
• Tým prima lidí – náš tým neustále roste – pracovitých kolegů si vážíme
• Benefity (stravenky, atd.)
• Možnost dalšího rozšiřování odbornosti – můžete se naučit i oblast
životního prostředí a revizí technických zařízení

Lokalita: Praha, Plzeň, Liberec, Chomutov
Své CV posílejte na personalni@civop.cz
nebo případně volejte 736 505 675

Čti dál!
Ještě jsme
neskončili…

CO ZNAMENÁ BÝT SPECIALISTOU BEZPEČNOSTI PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANY (BOZP A PO)?
Specialista BOZP a PO tradičně označovaný jako „bezpečák“ má dvě klíčová poslání:
1. První je, aby se lidé při práci nezranili, neonemocněli z nevhodné práce a v krajním případě nepřišli o život.
To je BOZP.
2. Druhé poslání je, aby nevypukl na pracovišti požár a když, tak aby se nikomu nic nestalo. To je PO.

CO DĚLÁ V PRAXI?
• Je vysoce kvalifikovaný – musí mít maturitu nebo vysokou školu a k tomu si udělá dle zákona dvě státní
zkoušky OZO BOZP dle zák. 309/2006 Sb. a OZO PO (TPO) dle zák. 133/1985 Sb.
• Je tvůrce koncepcí i reálný praktik – vytváří pomocí dokumentace koncepci/systém BOZP a PO na pracovišti
a zároveň na ta pracoviště chodí, zavádí systém, kontroluje, vylepšuje.
• Je kreativní a zároveň se drží zákonných standardů – každé pracoviště je jiné; každý sektor (průmysl, logistika,
obchod, admin atd.) je jiný – všude se dělá na míru, kreativně, ale zároveň se drží zákonných standardů.
• Je v klidu u počítače a zároveň jezdí ke klientům – vše si v klidu připravuje, zpracovává, promýšlí u počítače
a pak vyráží na pracoviště, kde chodí, řeší, školí, komunikuje.

CO DĚLÁ V PRAXI V CIVOPU?
Pracuje z home office a jezdí po klientech dle měsíčního plánu práce, který
dostane z centrály – jak si časově nastaví plán na měsíc je na něm – musí ho
jen stihnout. 😊
Pracuje a komunikuje přes SW aplikace, které si Civop vyvinul na míru –
efektivní, moderní a zároveň nic složitého.
Když potřebuje něco z adminu (tisk šanonů a podobné nudné práce),
tak je tu centrála (vedení, admin).
Když potřebuje odborně pomoct, tak je tu fyzicky i on-line tým
desítek zkušených bezpečáků, který kolegům vždy rád pomůže.

Své CV posílejte na personalni@civop.cz
nebo případně volejte 736 505 675

No a teď
už jen
pošli CV!

