
SC Horticultura SA angajează: 

Inspector SSM 

Cerințe    

a)  Studii: Superioare tehnice 

b)  Altele: Experiență de minim 1 an într-o poziție similară; 

      Curs in domeniul securitatii si sanatatii in munca, cu o durata de cel putin 80 de ore; 

                  Cunoașterea legislației în domeniu  

Atribuțiile postului: 

 Instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătatii in muncă; 

 Informarea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in muncă; 

 Prevenirea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale; 

 Verificarea respectarii prevederilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca; 

 Monitorizarea activitatilor de evacuare si interventie in situatii de urgenta; 

 Controlul si urmarirea modului in care se aplica reglementarile legislative in vigoare privind 

Protectia Muncii; 

 Respectarea cu strictete a regulilor de protectie a muncii si P.S.I. din obiectivul unde desfasoara 

serviciul; 

 Organizarea activitatilor de prevenire si protectie din societate, identificand pericolele si 

evaluand riscurile, elaborand si actualizand Planul de Prevenire si Protectie; 

 Cercetarea, inregistrarea, declararea si tinerea evidentei accidentelor de munca si a bolilor 

profesionale, a accidentelor tehnice si a avariilor; 

 Elaborarea, impreuna cu conducerea societatii, a listei cu dotarea echipamentelor de protectie si 

de lucru a salariatilor; 

 Efectuarea cercetarilor privind cauzele producerii accidentelor de munca si a imbolnavirilor 

profesionale; 

 Evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare; 



 Evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesita 

testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic; 

 Intocmirea materialului scris pentru instructajul la locul de munca si periodic al personalului 

societatii. 

 

Aptitudini și competențe: 

- Corectitudine, seriozitate, bune abilitati de comunicare si atentie la detalii; 

- Cunoștințe de operare calculator ( MS Office); 

- permis conducere categoria B. 

 

Pentru mai multe detalii, ne puteți contacta la numărul de telefon  0256 498 667 

Dacă sunteți interesat/ă, vă rugăm să trimiteți cv-ul d-voastră la adresa de mail  

contact @horticultura.ro 

 

 

http://0256498667/

	( Cercetarea, inregistrarea, declararea si tinerea evidentei accidentelor de munca si a bolilor profesionale, a accidentelor tehnice si a avariilor;
	( Elaborarea, impreuna cu conducerea societatii, a listei cu dotarea echipamentelor de protectie si de lucru a salariatilor;
	( Intocmirea materialului scris pentru instructajul la locul de munca si periodic al personalului societatii.

