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SZPITAL POWIATOWY W GRYFINIE SP. Z O.O. 

UL. PARKOWA 5, 74-100 GRYFINO 

ogłasza nabór 

na wolne stanowisko pracy  

INSPEKTOR DS. BHP I PPOŻ. 

Wymagania niezbędne: 

 

 Wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i 

higieny pracy lub studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 Co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy na stanowisku ds. bhp i ppoż, 

 Doświadczenie w pracy w jednostkach służby zdrowia, 

 Uprawnienia inspektora ochrony p.poż. 

Wymagania dodatkowe:  

 Umiejętność analitycznego myślenia, pracy w zespole, 

 Umiejętność opracowywania dokumentacji związanej z BHP 

 Znajomość środowiska MS Office 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

 

 Wykonywanie zadań inspektora ds. BHP i ppoż. w Szpitalu Powiatowym w Gryfinie 

Wymagane dokumenty: 

 życiorys (CV) 

 list motywacyjny 

 dokument poświadczający wykształcenie /świadectwo szkolne, dyplom lub 

zaświadczenie o stanie odbytych studiów/.  

Oferty należy składać w Sekretariacie Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o.,  

ul. Niepodległości 39, 74-100 Gryfino w terminie do dnia 23.09.2020 r. do godz. 10:00. 

Ofertę wraz z załącznikami przystępujący do konkursu zobowiązany jest złożyć na formularzu 

udostępnianym przez udzielającego zamówienia z dopiskiem 
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„Dotyczy naboru na stanowisko inspektora ds. BHP” 

 

Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz Formularze ofert można pobierać w Sekretariacie 

Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o., ul. Parkowa 5, lub ze strony internetowej 

szpitala: http://szpital-gryfino.pl/og%C5%82oszenia-i-konkursy  

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert nastąpi w dniu 23.09.2020 r.   

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub 

części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia 

konkursu ofert. Udzielający zamówienia dopuszcza negocjacje na korzyść udzielającego 

zamówienia. W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy do czasu zakończenia 

postępowania, oferent może złożyć do Komisji umotywowany protest w terminie 7 dni 

roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności. Oferent biorący udział w postępowaniu 

może wnieść do Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o., w terminie 7 

dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia 

postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 

 

 

 

 

 

 


