
Smo Bureau Veritas HSE, d.o.o., ki je del globalne skupine Bureau Veritas,
z dolgoletnimi izkušnjami na področju izvajanja storitev za doseganje, ohranjanje in dokazovanje
skladnosti z zahtevami na področju kakovosti, okolja, varnosti in zdravja pri delu ter družbene
odgovornosti.

Če ste absolvent/ka, ali pa vsaj študent/ka zaključnega letnika prvostopenjskega univerzitetnega
študijskega programa Tehniška varnost in si želite postati vrhunski/ka

VARNOSTNI INŽENIR / VARNOSTNA INŽENIRKA (M/Ž)
ste toplo vabljeni, da se nam pridružite!

Delo je pestro, razgibano in zanimivo, saj delujemo tako v zasebnem
(avtomobilska, gradbena, rudarska, medicinska, elektro, ... industrija), kot tudi v javnem sektorju
(univerze, javni zavodi, javni zdravstveni zavodi, sodišča, ...).

Kaj pričakujemo?
• Delo je zaradi svoje narave primerno za samostojnega, dinamičnega,

razmišljujočega in analitičnega človeka.
• Če ste ob tem še vestni in pripravljeni prevzemati odgovornost, če ste marljivi, primerno

komunikativni in družabni, je to odlična karierna priložnost za vas.
• Potrebovali boste nekaj računalniške pismenosti (Word, Excel, PowerPoint, AutoCAD) in

vozniški izpit.

Kakšna bo vaša pot?
• Vključili vas bomo v vsakodnevno operativno delo in vas pod vodstvom mentorja vodili

do polne strokovne usposobljenosti za samostojno delo na področju varnosti in zdravja
pri delu, požarne varnosti, proti-eksplozijske zaščite ter ekologije.

• Usposobili vas bomo za izdelave in revizije izjav o varnosti z oceno tveganja ter požarnih
redov in ocen požarne ogroženostI; za izvajanje usposabljanj na področju VZD in VPP; za
meritve fizikalnih vplivov na delovnem mestu (toplotno udobje, meritve hrupa na
delovnem mestu); za preglede delovne opreme ter ugotavljanje skladnosti le-te z
regulativo; za izdelave načrtov evakuacije in požarnih načrtov. Uvedli vas bomo tudi
v svetovanje na področju varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom.

• Vse, kar bo več od tega, bo rezultat vaših ambicij, ki jih bomo podprli.
• Uspešno študentsko delo bo vodilo v vašo redno zaposlitev za poln delovni čas in

nedoločen čas, z vsemi ugodnostmi, ki jih podjetje nudi.

Delovno mesto je v Ljubljani. Če želite postati sodelavec v uspešnem podjetju, ki gradi svet
zaupanja, nase nam čimprej oglasite. Pošljite ponudbo z življenjepisom na elektronski naslov:
kadri@bureauveritas.com, v »Subject« pa napišite »Prijava – Varnostni inženir«.


