A Medicontur Orvostechnikai Kft. egy dinamikusan növekvő, technológia-orientált középvállalat, amely
szemészeti implantátumok és műtéti eszközök gyártásában vezető szerepet tölt be Európában. Zsámbéki
központjában találhatóak a kutatás-fejlesztés, a gyártás, a logisztika és a minőségirányítás részlegei, míg
Budapesten, Franciaországban és Csehországban lokális, Genfben pedig nemzetközi kereskedelmi irodát
működtet. A Medicontur több mint 60 országba exportál, a legfontosabb piacai között van Németország,
ahol partnercégeken keresztül jelentős a piaci részesedése.
A Medicontur új munkatársat keres az alábbi pozícióba:

EHS SPECIALISTA
Feladatok:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Az EHS szabályok és az ahhoz szükséges irányelvek és eljárások elkészítése, programok
működtetése és végrehajtása a vállalat minden telephelyén
Vonatkozó EHS jogszabályi változások nyomon követése, jogszabályi megfelelés folyamatos értékelése,
biztosítása
Vonatkozó hatósági jelentések elkészítése, tevékenységre vonatkozó EHS engedélyek naprakész
meglétének biztosítása
EHS teljesítmény folyamatos értékelése, nyomon követése, rendszeres kötelező jelentések
készítése
A telephelyi EHS célkitűzések és az azokhoz szükséges programok meghatározása a helyi területi
vezetők és az ügyvezető bevonásával
Tűzvédelemmel és emelőgépekkel kapcsolatos jogi követelmények betartásának ellenőrzése
Munkahelyi kockázatelemzés vezetése és felülvizsgálata
Egyéni védőeszköz juttatási rend kidolgozása, felügyelete
Gépek, berendezések, technológia munkabiztonsági felülvizsgálata
Külső vállalkozók munkavégzéséhez kapcsolódó veszélyek azonosítása, az azonosított veszélyekre
vonatkozó javító intézkedések meghatározása, az elvárt intézkedések megvalósulásának nyomon
követése
Veszélyes anyagok, készítmények használatának felügyelete
Veszélyes hulladék tárolására vonatkozó eljárás kidolgozása, a veszélyes hulladék elszállítás
ütemezett működtetése
Hulladékgazdálkodással, levegőtisztaság-védelemmel, felszíni- és felszíni alatti vizek védelmével
kapcsolatos adatszolgáltatások elkészítése
Környezetvédelmi termékdíj szabályozás változásainak naprakész követése, a vállalat gyakorlatának
kiigazítása a változásoknak megfelelően
EHS oktatások megtartása
Részvétel hatósági ellenőrzéseken, különböző auditokon és vizsgálatokon
Hatékony EHS kommunikáció fejlesztése és működtetése
Szükséges monitoring programok kidolgozása, elvégzése, értékelése

Elvárások:
•
•
•
•
•
•
•
•

Felsőfokú Munkavédelmi mérnök/ Munkavédelmi szakmérnök végzetség
3-5 év szakirányú tapasztalat, multinacionális környezet előnyt jelent
Jó kommunikációs képesség magyar és angol nyelven egyaránt
Önállóság, határozott fellépés
Kiváló szervezőképesség
Felelősségteljes hozzáállás, rendszerszemlélet
ISO 14001 és OHSA 18001 szabványok ismerete előnyt jelent
Tűzvédelmi és/vagy környezetvédelmi képesítés előnyt jelent

Amit kínálunk:
•
•
•
•
•

dinamikusan fejlődő vállalat stabil háttérrel
versenyképes bér, bejárási támogatás, Cafeteria (SZÉP kártya, magán-egészségügyi ellátás)
konferenciákon, kiállításokon és szakmai rendezvényeken való részvétel lehetősége
angol nyelvtanulási lehetőség
csapatmunka egy fiatalos és energikus csapatban

Munkavégzés helye:
•

Zsámbék
Az önéletrajzokat és motivációs leveleket a következő e-mail címre várjuk:
career@medicontur.hu

