Spółka Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina to jedyny producent
walcówki aluminiowej oraz jeden z największych producentów drutów i
przewodów aluminiowych w Polsce. Nasze wyroby sprzedajemy
największym światowym producentom z rynku energetycznego,
spożywczego, automotive i AGD. Aktualnie poszukujemy do naszego
zespołu osoby na stanowisko:

Specjalista ds. ochrony środowiska
Miejsce pracy: Skawina
Opis stanowiska:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nadzorowanie i prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska i gospodarką
odpadami
Współpraca z właściwymi urzędami i instytucjami, przygotowywanie dokumentów do
uzyskania uzgodnień i zezwoleń
Nadzór i kontrola parametrów środowiskowych wynikających z przepisów prawa
Planowanie i nadzór nad realizacją prac i inwestycji we współpracy z nadzorem technicznym
Opiniowanie rozwiązań eksploatacyjnych w zakresie ochrony środowiska
Zapewnienie właściwego nadzoru nad realizacją zobowiązań płynących z aktów prawnych
regulujących obszar ochrony środowiska i gospodarki odpadami
Sporządzanie sprawozdań do instytucji kontrolnych, opiniowanie umów,
Planowanie i realizacja kontroli wewnętrznych
Wnioskowanie o zlecanie wykonania wymaganych przepisami prawa badań środowiskowych
Kontrola przestrzegania przez pracowników przepisów dotyczących ochrony środowiska i
gospodarki odpadami, zgłaszanie pracodawcy wniosków z przeprowadzanych kontroli

Wymagania:
•
•
•
•
•

GRUPA BORYSZEW
Grupa Boryszew to
jedna z największych,
notowanych na giełdzie
polskich grup
przemysłowych
o zasięgu
międzynarodowym.
Zatrudniamy ponad
9000 osób
w 14 krajach,
na 4 kontynentach.
Jesteśmy dumni
z naszego ponad 100letniego
doświadczenia. Jako
odpowiedzialny
i solidny pracodawca,
nie boimy się
odważnych rozwiązań.

•
•
•
•
•
•
•

Wykształcenie wyższe techniczne kierunkowe - ochrona środowiska lub pokrewne
Kilkuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku
Znajomość normy ISO 14001
Doświadczenie związane z gospodarką odpadami w zakresie ochrony środowiska
Znajomość przepisów dotyczących ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem
Prawa ochrony środowiska, ustawy o odpadach
Umiejętności stosowania przepisów prawa w praktyce
Wiedza na temat technologii i urządzeń w branży gospodarki odpadami
Doświadczenie w planowaniu i nadzorze inwestycji
Dobra znajomość języka angielskiego - swobodna komunikacja
Samodzielność w działaniu i podejmowaniu decyzji, przedsiębiorczość, elastyczność,
umiejętność poszukiwania rozwiązań w ramach przepisów
Prawo jazdy kat. B
Mile widziana znajomość przepisów BHP oraz posiadanie uprawnień audytora wewnętrznego
z zakresu bhp i ochrony środowiska.

Oferujemy:
•
•
•
•
•

Stabilne warunki zatrudnienia – umowa o pracę
Motywujące warunki wynagradzania uwzględniające wyniki pracy
Możliwości rozwoju w ramach wewnętrznego i zewnętrznego systemu szkoleń
Niezbędne narzędzia pracy do wykonywania wszystkich zadań
Możliwość rozwoju w ramach międzynarodowej korporacji

CV prosimy przesyłać na adres:
info@npa.pl
Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997
roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

