Safety Coordinator (330226) – full time role for AMAZON, Prague - Dobrovíz

Popis práce
EHS Koordinátor zabezpečuje, že provozní postupy jsou v souladu s českými legislativními požadavky,
směrnicemi EU a interními směrnicemi. Koordinuje fungování EHS programu dle platných interních
pravidel a směrnic. Podporuje EHS školení pro zaměstnance. Provádí běžnou inspekci zdraví a
bezpečnosti na pracovišti. Udržuje pracovište dle zásad 5S; přebytečné nástroje a vybavení
neshromažduje na pracovišti, respektuje prvky vizuálního managementu a dodržuje přednastavené
rozložení nástrojů a vybavení na pracovišti, udržuje veškeré vybavení v chodu, čistotě a pořádku.

Hlavní zodpovědnosti





















Poskytuje podporu, poradenství a dozor managementu ve všech otázkách zdraví a bezpčnosti.
Provádí / testuje bezpečné pracovní postupy a znovu-prosazuje bezpečnostní postupy,
směrnice a procesy stanovené společností.
Poskytuje denní poradenství a kontrolu v rámci EHS programů na úrovni zaměstnanců i
supervisorů za účelem zajištění jednotného a efektivního přístupu.
Asistuje při identifikaci možných škod / újmy; hodnotí rizika, která působí v případech škody.
Rozvíjí a implementuje plán nápravy / předejití újmy a tento plán reviduje za účelem zajištění
jeho efektivity a přesnosti.
Zabezpečuje, že pracovníci smluvní agentury práce pracují v souladu s firemními zásadami a
bezpečnostními požadavky.
Dle potřeby udržuje a aktualizuje standardní operační postupy na všechny bezpečné pracovní
postupy a zařízení a využívá jich v denodenních školeních.
Poskytuje rady, asistuje a kontroluje managementu, aby zajistil, že EHS je implementován a
efektivně funguje.
Podílí se na tvorbě a implementaci tréninkových plánů
Koordinuje modulární tréninkové programy pro provozní oddělení
Zodpovídá za koordinaci státních inspekcí (anebo inspekce konané dalšími regulačními
agenturami) a za minimalizaci a nápravu případných nedostatků.
Koordinuje týdenní a měsíční bezpečnostní kontroly, ve spolupráci s managementem.
Udržuje všechny záznamy a dokumentaci související s povoleními a regulačními požadavky.
Asistuje při správě „Připravenost pracoviště“ a „Nouzové plány a postupy“.
Reviduje úrazy a incidenty v poli své působnosti; vede oblastní audity, reportuje data, řídí
nápravná opatření.
Spravuje dokumentaci související s odbornou přípravou a bezpečností pracovníků.
Udržuje pracovní vztahy se státními regulačními agenturami a vede bezpečnostní výbor na
pracovišti.
Spravuje hodnocení rizik a pravidelně provádí analýzu vzdělávacích / bezpečnostních potřeb.
Vede „Nouzový tým“ a postupuje vždy v souladu s interními zásadami a postupy.
Jedná v souladu se základními hodnotami společnosti (bezpečnost práce, schopnost vést,
integrita, odpovědnost, vynikající výsledky).

Kvalifikační předpoklady














Ukončené středoškolské vzdělání, nebo odpovídající kombinace vzdělání a praxe
Kompetence v hodnocení rizik zdraví a bezpečnosti - další kvalifikace v oblasti ochrany zdraví
a bezpečnosti je výhodou
Komunikativní znalost češtiny a angličtiny (oba dva jazyky jsou pracovními jazyky)
Zkušenost na podobné pozici v oblasti logistiky, skladování
MS Office na výborné uživatelské úrovni (zejména Word, Excel, PowerPoint)
Certifikace v „Poskytnutí první pomoci“
Týmový hráč, který je schopen navodit a udržet dobré pracovní vztahy s pracovníky i
dodavateli
Flexibilita k případným změnám
Silné komunikační dovednosti (písemný a verbální projev)
Silné organizační a interpersonální schopnosti
Schopnost pracovat samostatně s minimální mírou dozoru
Schopnost být Team Leadrem v oblasti bezpečnosti práce na pracovišti
Praxe minimálně 3 roky praxe na obdobné pozici v České republice

Fyzické požadavky a pracovní prostředí


Během plnění povinností této pracovní pozice mohou být na zaměstnanci příležitostně
požadovány následující úkony: stání, chození, sezení, používání paží k dotýkání se předmetů
a nástrojů a dosahování na předměty. Také chození po schodech; shýbání se, klečení, dřepění
či lezení.



Zaměstnanec musí příležitostně zvedat a/nebo přesouvat objekty do hmotnosti nejvýše 15 kg.
Průměrný hygienický limit pro celosměnovou kumulativní hmotnost ručně manipulovaných
břemen v průměrné jedné směně pro muže je 12 087,5 kg a pro ženy maximálně 7 856,8 kg.



Specifické schopnosti vidění požadované na této pozici zahrnují vidění na blízko, vidění na
dálku, barevné vidění, periferní vidění, vidění na dálku, barevné vidění, schopnost zaostřit.



Pracovní povinnosti na této pozici jsou vykonávány v kancelářském prostředí i průmyslovém
prostředí, tudíž je třeba počítat s určitým stupněm hluku.

V případě Vašeho zájmu, odpovězte prosím prostřednictvím následujícího odkazu
s přiložením Vašeho CV v angličtině:

http://www.amazon.jobs/jobs/330226/safety-coordinator-mf
Kontaktujeme Vás co nejdříve!

Amazon is an equal opportunities employer. We believe passionately that employing a diverse
workforce is central to our success. We make recruiting decisions based on your experience and skills.
We value your passion to discover, invent, simplify and build.
By submitting your resume and application information, you authorize Amazon to transmit and store
your information in the Amazon group of companies' world-wide recruitment database, and to
circulate that information as necessary for the purpose of evaluating your qualifications for this or
other job vacancies.

