Еколог на підприємстві
(шукаємо у м. Кривий Ріг, м. Запоріжжя)
Про компанію

Наша компанія надає послуги з розробки природоохоронної документації,
екологічного консалтингу та аудиту, а також пошуку рішень щодо зниження
навантаження на навколишнє природне середовище
Компанія заснована в 2015 році командою професіоналів, проте вже займає
провідні позиції на ринку. У портфелі нашої компанії більше 400 успішно
реалізованих проектів для таких великих компаній, як Метінвест, ДТЕК,
АрселорМіттал Кривий Ріг, НКМЗ, Донбасенерго, DCH і багатьох інших

Опис вакансії

У зв'язку зі збільшенням обсягів робіт ми шукаємо на постійну роботу
еколога на підприємстві, який буде відповідати за ведення екологічної
документації та дотримання вимог природоохоронного законодавства

Опис вимог

Ми підходимо один одному, якщо Ви проактивні, комунікабельні, «на ти» з
комп'ютером і бажаєте працювати в молодій амбітній команді. Наш
ідеальний кандидат в обов'язковому порядку повинен бути орієнтований на
результат, дисциплінований і стресостійкий. Також важлива грамотна усна
і письмова мова

Обов’язкові вимоги

Єдиною обов'язковою вимогою для розгляду резюме є наявність досвіду
роботи екологом на підприємстві від 1 року
Також обов’язковим є вільне володіння ПК (MS Word, MS Excel, MS Power Point)

Бажані вимоги
Посадові обов’язки

Хороші комунікативні навики









Ми пропонуємо





розробка та ведення екологічної документації підприємства, або
супровід її розробки та затвердження, коли для цього необхідно
залучення зовнішніх розробників
забезпечення збору та узагальнення максимально релевантних
екологічних даних
виконання внутрішніх та супровід зовнішніх перевірок відповідності
вимогам природоохоронного законодавства
забезпечення або супровід усунення виявлених невідповідностей
супровід своєчасного та якісного виконання екологічних проектів та
процесів
супровід контрактації, подальшої взаємодії та закриття відносин із
зовнішніми контрагентами у сфері екології
забезпечення потреб у навчанні персоналу щодо питань у сфері
екології
здійснення або супровід усіх комунікацій щодо природоохоронних
питань
офіційна заробітна плата + бонуси за виконання проектів
компенсація витрат (мобільний, відрядження та інше)
навчання

Контактна інформація

Якщо, прочитавши цей текст, Ви подумали «Це про мене!» - надсилайте своє
резюме на office@cern.com.ua і ми з задоволенням розглянемо Вашу
кандидатуру!

