CRUSIL Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma działająca na polu wydobycia i przetwórstwa
chalcedonitu.
Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowiska:

Specjalista ds. Ochrony Środowiska
Miejsce pracy: Inowłódz

Zadania
•
•
•
•
•
•

Analiza dokumentacji i współpraca z firmami zewnętrznymi w postępowaniach dotyczących kopalni odkrywkowych i ich rekultywacji oraz gospodarki wodnej i gospodarki leśnej.
Reprezentowanie firmy w zakresie ochrony środowiska przed: organami
administracyjnym, organami kontrolnymi, organami certyfikującymi i klientami.
Udział w opracowywaniu i realizacji polityki ochrony środowiska firmy.
Weryfikacja i aktualizacja dokumentów w zakresie ochrony środowiska,
(min. pozwolenia wodno-prawne, gospodarowanie odpadami).
Prowadzenie dokumentacji dotyczącej ochrony środowiska.
Prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony środowiska (zwiększanie świadomości
ekologicznej pracowników).

Profil
•
•
•
•
•

Wykształcenie wyższe w zakresie ochrony środowiska lub pokrewne.
Znajomość wymagań prawa krajowego oraz realiów w zakresie ochrony środowiska,
gospodarki wodnej, gruntów leśnych, górnictwa, planowania przestrzennego.
Język angielski w mowie i piśmie w stopniu komunikatywnym.
Sumienność, samodzielność i odpowiedzialność.
Znajomość pakietu MS Office.

Mile widziane
•

•
•

Doświadczenie w przygotowaniu lub analizie dokumentacji środowiskowej
i pokrewnej (raporty oddziaływania na środowisko, analizy po realizacyjne z zakresu
ochrony środowiska i rekultywacji obszarów zdegradowanych, w tym górniczych,
itp.)
Znajomość procedur pozyskiwania funduszy na inwestycje ze źródeł krajowych
i funduszy wspólnotowych związanych z ochroną środowiska .
Znajomość normy ISO 14001 .

Oferujemy
•
•
•

Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie.
Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV na adres biuro@crusil.pl
Jednocześnie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. Nie zwracamy nadesłanych aplikacji.
Prosimy o dołączenie do aplikacji klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie, przez spółkę CRUSIL z siedzibą w Inowłodzu; Ul. Spalska 54;97-215 Inowłódz,
dla potrzeb aktualnych i przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez jednostki z grupy kapitałowej zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

