
  

hledá technika/techničku BOZP a PO - juniora 

Co budeš u nás v Charitě dělat? 

Budeš zajišťovat, aby kolegové v naší organizaci mohli bezpečně pomáhat těm nejpotřebnějším 

lidem. 

Konkrétněji budeš: 

• Pravidelně kontrolovat dodržování předpisů stanovených platnou legislativou ČR. 

• Zpracovávat, vést a pravidelně aktualizovat dokumentaci BOZP a PO (bezpečnosti ochrany 

zdraví při práci a požární ochrany). 

• Provádět preventivní kontroly BOZP na našich pracovištích. Máme jich několik desítek 

v okresech Brno-město, Brno-venkov, Znojmo, Třebíč, Jihlava, Žďár nad Sázavou, Hodonín, 

Břeclav. 

• Shromažďovat podklady pro analýzu rizik. 

• Provádět školení zaměstnanců v oblasti BOZP a PO, školení odborné přípravy preventistů 

požární ochrany a zaměstnanců, kteří jsou zařazeni do skupiny preventivních požárních 

hlídek. 

• Kontrolovat, zda jsou naše objekty vybaveny bezvadnou požární technikou, jiným požárně-

bezpečnostním zařízením a bezpečnostními značkami. 

• Kontrolovat, zda jsou prováděny pravidelné revize a kontroly všech těchto zařízení. 

• Připravovat a soustavně sledovat podmínky pro hašení požáru a pro záchranné práce. 

Co díky této práci získáš? 

• Práci v jedné z největších a stabilních neziskových organizací v ČR. 

• Možnost podílet se na vytváření nového nastavení řešení BOZP a PO a povýšit jejich úroveň 

ve vnímání lidí v naší organizaci. 

• Smysluplnou práci v organizaci, která pomáhá potřebným lidem. 

• Kancelář v příjemném pracovním prostředí v centru Brna a k tomu zdarma parkování přímo u 

své práce. 

S kým budeš spolupracovat? 

• Na práci nebudeš sám nebo sama, staneš se parťákem nebo parťačkou OZO BOZP a OZO PO, 

tedy s odborně způsobilé osoby pro BOZP a PO. 

Jak si tě jako technika/techničku BOZP a PO v Charitě představujeme? 

• Máš alespoň střední vzdělání s maturitou. 

• Máš výborné komunikační, organizační a vyjednávací schopnosti. 

• Máš alespoň nějakou zkušenost s BOZP/PO 

• Máš chuť učit se novým věcem a rozvíjet se, aktivní zájem o problematiku BOZP a PO. 

• Máš řidičský průkaz sk. B a jsi aktivní řidič/ka. 

• Máš uživatelskou znalost práce na počítači – MS Office, Teams apod. 

• Je ti blízké poslání Charity pomáhat těm nejpotřebnějším. 

Výhodou: znalost problematiky sociálních a zdravotních služeb, osvědčení o odborné způsobilosti 

v BOZP/PO 

Pošli svůj životopis a motivaci na e-mail aneta.klicnarova@brno.charita.cz a určitě se ti ozveme. 

Těšíme se, až tě poznáme       
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