OFERTA PRACY
Firma Prowod Sp. z o.o. poszukuje kandydata/tki na stanowisko
Specjalista ds. ochrony środowiska
Główne zadania / obowiązki na stanowisku:






monitorowanie i nadzorowanie zmian w regulacjach prawnych związanych z ochroną środowiska,
koordynacja i realizacja wymagań ustawowych dot. ochrony środowiska,
współpraca w zakresie ochrony środowiska z administracją publiczną, firmami zewnętrznymi,
kontrola gospodarki odpadami w celu zgodności z wymogami prawnymi,
przygotowywanie dokumentacji, zestawień, raportów i analiz z zakresu ochrony środowiska dla jednostek
wewnętrznych oraz instytucji zewnętrznych,
 budowanie pozytywnego wizerunku firmy poprzez aktywny udział w organizowanych przez Spółkę akcjach
edukacyjnych (m.in. lekcjach pokazowych, piknikach ekologicznych, dniach otwartych).
Wymagania:
 wykształcenie wyższe – preferowane wykształcenie kierunkowe z zakresu ochrony środowiska,
 znajomość przepisów dotyczących ochrony środowiska w szczególności prawo ochrony środowiska, Ustawa o
odpadach oraz przepisy pokrewne,
 mile widziane doświadczenie na stanowisku dotyczącym ochrony środowiska,
 mile widziane doświadczenie w zakresie koordynowania tematyki gospodarki odpadami i ochrony środowiska,
 dobra znajomość obsługi komputera i pakietu Microsoft Office -szczególnie Excel,
 umiejętność pracy w zespole, chęć do nawiązywania kontaktów i otwartość,
 dobra organizacja pracy, dokładność, odpowiedzialność, rzetelność i uczciwość.
Oferujemy:
 umowę o pracę z możliwościami rozwoju zawodowego,
 wynagrodzenie zasadnicze plus premie,
 udział w szkoleniach,
 dodatkowe ubezpieczenie i dodatki (w tym pakiet medyczny).
Osoby zainteresowane powyższą ofertą pracy, prosimy o przesłanie CV na adres: sekretariat@prowod.pl lub dostarczenie
na adres:
45-920 Opole (byłe Czarnowąsy),
ul. Janiny Kłopockiej 3.
Dokumenty aplikacyjne prosimy składać do dnia 16.03.2020 r.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
W dokumentach aplikacyjnych(CV) prosimy obowiązkowo zamieścić klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Prowod Sp. z o.o. moich danych osobowych ujawnionych w złożonych przeze mnie
dokumentach rekrutacyjnych, na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. ochrony środowiska,
zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z ogólnym
rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) Dz. Urz. UE L 2016.119.1 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Jednocześnie oświadczam, iż
zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej Administratora w procesie rekrutacji zamieszczonej w ofercie pracy”.
W przypadku wyrażenia zgody, aby CV zostało wykorzystane do innych naszych rekrutacji, prosimy umieścić dodatkowo w CV
następującą zgodę:
„Ponadto, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prowod Sp. z o.o., na potrzeby przeprowadzenia
przyszłych procesów rekrutacji na stanowiska zbliżone do aplikowanego”.

