
 
 

  

 

 
 

 

Starszy Specjalista 
w komórce Służba ds. BHP  

w Biurze Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania 

 

Numer ogłoszenia:  BBIiCD/20/236 
Miejsce pracy: Warszawa/Centrala NFZ 

 

0,5 etatu / umowa o pracę / na zastępstwo 
 

Termin składania ofert: 11.12.2020 r. 
 

 

Szczegóły oferty 
 

GŁÓWNE ZADANIA: 

 przeprowadzanie kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej oraz przestrzegania przepisów  

w tym zakresie; 

 kontrola aktualności zapisów instrukcji bezpieczeństwa pożarowego; 

 doradzanie w zakresie stosowanie przepisów o ochronie przeciwpożarowej; 

 przygotowanie cyklicznych raportów o stanie ochrony  ppoż. oraz o ryzykach z tego zakresu  
i  statusie ich niwelowania; 

 nadzór nad przeglądami i konserwacją sprzętu gaśniczego i urządzeń przeciwpożarowych; 

 przygotowywanie zaleceń i  wytycznych w zakresie konieczności  przeprowadzenia  napraw lub 

modernizacji mających wpływ na ochronę przeciwpożarową; 

 współpraca z właściwymi terenowo organami Państwowej Straży Pożarnej w zakresie 
prewencji pożarowej i  zwalczania pożaru; 

 planowanie, organizowanie i przeprowadzanie szkoleń w zakresie ochrony przeciwpożarowej 

oraz ćwiczeń z zakresu ewakuacji; 

 dbałość o utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pożarowego nadzorowanych 
obiektów; 

 tworzenie dokumentacji przeciwpożarowej. 

WYMAGANIA: 

Wymagania konieczne: 

 wykształcenie: kierunkowe wyższe (tytuł  zawodowy  inżynier  pożarnictwa  albo  tytuł  

zawodowy  inżynier i dyplom ukończenia studiów w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w 
zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego 

wydany   do   dnia  30  września 2019 r.  lub  studiów  na  kierunku  inżynieria 

bezpieczeństwa  w zakresie  bezpieczeństwa  pożarowego  wydany  po  dniu 30 września 
2019 r.) albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe i uprawnienia inspektora ochrony 

przeciwpożarowej lub kwalifikacje do wykonywania zawodu technik pożarnictwa; 

 minimum 4 lata pracy zawodowej. 



Wymagania dodatkowe: 

 doświadczenie w realizacji audytów przeciwpożarowych; 

 minimum 3 lata doświadczenia w pracy na stanowisku inspektora ochrony przeciwpożarowej; 

 doświadczenie w prowadzeniu szkoleń oraz przeprowadzaniu ćwiczeń z zakresu ewakuacji; 

 techniczna wiedza w zakresie ochrony przeciwpożarowej; 

 znajomość zagadnień ochrony przeciwpożarowej serwerowni oraz ośrodków przetwarzania 

danych o zasięgu ogólnopolskim; 

 bardzo dobra znajomość przepisów i norm z zakresu bezpieczeństwa pożarowego oraz 
urządzeń przeciwpożarowych oraz systemów detekcji pożaru (SSP); 

 posiadanie aktualnego szkolenia inspektora ochrony przeciwpożarowej; 

 dokładność; 

 skrupulatność; 

 systematyczność; 

 łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych; 

 umiejętność pracy pod presją czasu; 

 zaangażowanie. 

Wymagane dokumenty: 

 CV; 

 podpisany kwestionariusz osobowy;  

 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie; 

 kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy 
zlecenia lub prowadzenia działalności gospodarczej; 

 kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi; 

 podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie 
dokumentów).  

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych 

informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego 

poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, 
które ułatwią Ci aplikowanie.    

 

 

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dostępni pod adresem e-mail: rekrutacja@nfz.gov.pl 

 

Dokumenty w formie papierowej należy składać do 11.12.2020 r. w zamkniętych 

kopertach, bezpośrednio w siedzibie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia (przy 

pomocy zewnętrznej skrzynki korespondencyjnej dostępnej przy wejściu do budynku) lub 

przesłać na adres: 

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia 

02-528 Warszawa, ul. Rakowiecka 26/30 

z dopiskiem: oferta pracy BBIiCD/20/236 

lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego. 

 

 

Naszym pracownikom oferujemy: 

https://www.nfz.gov.pl/o-nfz/rekrutacja/do-pobrania-dla-kandydatow/
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=4f3e71ce0be343e8bfcf6833e5a0a031


 

 


