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www.egger.com/jobs

Responsabil PSI
pentru fabrica noastră din Rădăuți

Diversitatea celor 9200 de angajați ne ajută să formăm o familie puternică. Sunt multe lucruri care ne unesc:

• Plăcerea de a face lucruri, nu doar de a vorbi despre ele 
• Stabilitatea care ne determină să progresăm
• Satisfacția de a realiza ceva în fiecare zi
• Mândria de a lucra într-o industrie sustenabilă, care oferă oportunități nu doar generației noastre, ci și celor care vor urma

Nu căutăm doar angajați. Vrem colegi care să ne împărtășească valorile. Care fac lucrurile să se întâmple.

Candidatul ideal:
 � Studii universitare tehnice încheiate (inginerie)
 � Atestat cadru tehnic cu atribuții în domeniul PSI
 � Cunoștințe solide de legislație specifică
 � Experiență în domeniu minimum 2 ani
 � Cunoștințe avansate de engleză 
 � Persoană organizată, responsabilă, loială, cu spirit de inițiativă
 � Cunoștințe foarte bune de operare PC (MS Office)

Responsabilități:
 � Realizarea documentațiilor prevăzute de legislația specifică pentru buna 

funcționare a activității de PSI
 � Implicarea în activitățile de instruire generală, la locul de muncă și 

periodică pentru personalul companiei
 � Participarea la activitatea de evaluare a riscurilor și monitorizarea acestora
 � Auditarea activităților proprii de sănătate si securitate in munca si PSI
 � Elaborarea și actualizarea documentațiilor specifice situațiilor de urgență 

și protecției civile

Persoana de contact este:
Dna Natalia Sadoveac
T +40 372 4 38159
recrutare.ro@egger.com
www.egger.com/jobs

 � Verificarea periodica, conform legislației a dotării 
tehnice pentru prevenirea si stingerea incendiilor

 � Întocmirea rapoartelor specifice de activitate

Oferim:
 � Un loc de muncă ce se caracterizează prin 

diversitate  într-o companie multinațională
 � Inducție și instruire specifică
 � Asigurare de sănătate privată
 � Alte beneficii : abonamente săli fitness, fotbal, 

tenis de câmp, alte activități sportive
 � Asigurăm transportul gratuit domiciliu – locul de 

muncă dus – întors.
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