Procés de promoció interna - AOIV Responsable de PRL - FIC

Busquem 1 Responsable de PRL per a Catalunya (Lleida- Bages, Osona- Moianès,
Barcelona-Vallès i Girona).
Sota la supervisió directa de la Coordinadora d'AOIVs, el Departament de RRHH i el Servei de
Prevenció aliè haurà de dur a terme les següents tasques:
- Promoure els comportaments segurs i la correcta utilització dels equips de treball i protecció, i
fomentar l'interès i cooperació dels treballadors en l'acció preventiva.
- Promoure, en particular, les actuacions preventives bàsiques, com ara l'ordre, la neteja, la
senyalització i el manteniment general, i efectuar-ne el seguiment i control.
- Realitzar avaluacions elementals de riscos i, si s'escau, establir mesures preventives del mateix
caràcter compatibles amb el seu grau de formació.
- Col·laborar en l'avaluació i el control dels riscos generals i específics de l'empresa, efectuant visites
a aquest efecte, atenció a queixes i suggeriments, registre de dades, i totes les funcions anàlogues
que siguin necessàries.
- Actuar en cas d'emergència i primers auxilis, gestionant les primeres intervencions a l'efecte.
- Cooperar amb els serveis de prevenció.
- Coordinació d'activitats empresarial de cada escorxador.
- Gestió i comunicació dels accidents de treball amb baixa i sense baixa.
- Seguiment de les baixes mèdiques amb la mútua.
- Proposar millores per reduir l'absentisme i la sinistralitat.
- Gestió i seguiment dels equips de protecció individual (EPI’S)
- Seguiment i gestió de les revisions mèdiques de tot el personal de la FIC.
- Recollida d'informació per a les Inspeccions de treball.
- Reunions amb el comitè de seguretat i salut.
- Reunions periòdiques amb la FIC.
Requisits mínims:
- Experiència mínima com a AOIV de 5 anys.
- Experiència demostrable en gestió de PRL.
- Coneixements dels diferents escorxadors (29) i els mètodes d’organització del treball.
- Flexibilitat i disponibilitat horària (24h).
- Disponibilitat de mobilitat geogràfica per Catalunya.
- Vehicle propi.
- Coneixements informàtics i ofimàtics alts per poder fer tasques administratives i de gestió.
- Nivell alt de català i castellà, escrit i oral.
Requisits desitjables:
- Experiència demostrable com a coordinador/gestor d’equips.
- Valorable experiència mínima com a responsable de zona d’un any.
- Persona sociable i amb capacitats de negociació.
- Coneixements Inspecció Oficial Veterinària diverses espècies (oví, boví, equí, porcí)
- Formació tècnica relacionada amb la indústria càrnia.
- Formació en PRL.

Procés de promoció interna - AOIV Responsable de PRL - FIC

Oferim:
- Portàtil i telèfon d’empresa.
- Pagament de les despeses a pactar amb el/la candidat/a.
- Plus Responsable mensual.
- Incentius anuals a pactar amb el/la candidat/a.
- Incorporació 1/03/2019.
Les persones interessades hauran d’enviar el seu currículum actualitzat, adjuntat per correu
electrònic, abans del dia 10/02/2019 a judith.valverde@fundacio.org, per poder començar la selecció
i el procés d’ entrevistes personals.

