
 

 

Náplň práce: 

- Starostlivosť o BOZP a ochranu proti požiarom (OPP) 

- Vykonávanie legislatívnych školení BOZP a OPP 

- Posudzovanie rizík, havárií a ohrozenia zdravia 

zamestnancov 

- Monitoring pracovného prostredia 

- Koordinovanie odborných prehliadok a odborných skúšok 

technických zariadení 

- Vypracovávanie interných predpisov BOZP a OPP 

- Vypracovávanie návrhov a realizácia opatrení z 

bezpečnostných a požiarnych kontrol, auditov a podobne 

- Vyšetrovanie pracovných úrazov a navrhovanie opatrení 

- Spolupráca pri udržiavaní a zlepšovaní Systému 

environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001 a 

systému manažérstva BOZP podľa OHSAS 18001 

- Výkon v oblasti ochrany životného prostredia 

- Vykonávanie interných auditov 

 

Ponúkame: 

- práca v stabilnej medzinárodnej spoločnosti 

- príjemné pracovné prostredie, priateľský kolektív 

- flexibilný pracovný čas 

- každoročná úprava miezd, 13-ty plat 

- široký a zaujímavý sociálny a vzdelávací program 

- možnosť odborného i kariérneho rastu 

 

Požiadavky: 

- vysokoškolské vzdelanie – zameranie na odbory: BOZP, 

OPP, environmentalistika 

- praktické skúsenosti v oblasti BOZP, OPP a ŽP 

- osvedčenie Technik BOZP - podmienkou 

- osvedčenie Autorizovaný bezpečnostný technik/ Technik 

požiarnej ochrany - výhodou 

- požadované absolvované školenia - Interný audítor ISO 

14001 a OHSAS 18001 - výhodou 

- znalosť anglického jazyka - mierne pokročilá úroveň 

- znalosť práce s PC - MS Office – pokročilá úroveň 

- základná znalosť práce v programe AutoCAD - výhodou 

 

 

 

 

 

 

Náš pracovný tím vo Vrbovom práve hľadá nového 

kolegu/ kolegyňu na pozíciu: 

 

Špecialista BOZP a ŽP 
(m/ž) 

SEMIKRON je jedným z popredných svetových výrobcov výkonových modulov a systémov. V priebehu viac ako 

60-ročného pôsobenia boli kľúčom k úspechu SEMIKRONu vždy naši ľudia. S viac ako 3.000 zamestnancami    

v 30 dcérskych spoločnostiach po celom svete vyvíjame nové technológie. Naše výrobky sú jadrom moderných 

energeticky účinných motorových pohonov a priemyselných automatizačných systémov. Ďalšie oblasti použitia 

zahŕňajú obnoviteľné zdroje energie, skladovanie energie, trakčné, napájacie zdroje, ako aj hybridné a 

elektrické úžitkové vozidlá. 

Miesto výkonu práce:           Vrbové (okres Piešťany) 

Termín nástupu:                   ihneď, resp. dohodou   

Druh pracovného pomeru:   hlavný pracovný pomer 

 

KONTAKT 

Ing. Eva Uhlíková, personálne oddelenie  

SEMIKRON, s.r.o., Šteruská 3, 922 03 Vrbové  

Tel:  033/ 3270 205, 0910-856 000 

E-Mail:  job.sksk@semikron.com 

Web:  www.semikron.com  


