
 

 
 

Nemzetközi piacon működő, dinamikusan fejlődő vegyipari vállalatunk agrokemikáliák, valamint 

növényvédőszer hatóanyagok gyártásával és kereskedelmével foglalkozik.  

Társaságunk kitűnő minőségű termékeket szállít a világ minden tájára. 

 
Munkatársat keresünk az alábbi munkakörbe: 

 

EHS (EBK) munkatárs 
 

A munkakör célja: 

Leendő munkatársunkként fő feladata lesz szakterület határozott képviselete a vállalaton belül és a belső 

szabályozások betartatása. Feladataiból adódóan mozgásban lesz, a termelési területet jól kell ismernie, 

kiemelt figyelmet fordítunk a biztonságtechnikai kérdésekre. 

 

Feladatok, melyek Önre várnak: 

▪ Egészségvédelmi, környezetvédelmi és biztonságtechnikai szabályok betartatása és ellenőrzése  
▪ Részvétel a technológiai problémák, a baleseti és a kvázi baleseti kivizsgálásokban, javaslatok 

megfogalmazása a gyökérokokra és az intézkedésekre 

▪ Adatszolgáltatás a vállalat EBK szempontú működési engedélyeinek való megfelelés teljesítéséhez 
(környezetvédelmi bevallások, hatósági adatszolgáltatások) 

▪ EBK tevékenységet, teljesítményt érintő fajlagosok/költségek/mutatók elemzésének és értékelésének 
előkészítése 

▪ A munka- és környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok nyomonkövetése, szükség esetén a 

folyamatok és belső szabályzatok módosítása 

▪ Környezetirányítási és biztonságirányítási rendszer működésének támogatása, javaslatok megfogalmazása 
a fejlesztésekre, dokumentációk előkészítése és aktualizálása EBK témakörben 

▪ Auditokra, ellenőrzésekre való felkészülés előkészítése. Javaslattétel javító, megelőző intézkedésekre 
 
Jelentkezzen hozzánk, ha: 

▪ Felsőfokú végzettsége van (lehetőleg környezetmérnöki, munkavédelmi vagy egyéb műszaki mérnöki) 
▪ Legalább 2 éves EBK területen szerzett szakmai tapasztalattal bír termelő vállalatnál 
▪ Önállóan tud dolgozni és határozott fellépéssel képviseli a szervezetet   
▪ Felhasználói szinten ismeri a MS Office-t 
▪ Hosszú távú együttműködést keres 

Előnyt jelent: 

▪ Környezet-, munkavédelmi-, tűzvédelmi mérnöki képesítés 
▪ Vegyipari gyártásban szerzett szakmai tapasztalat 
▪ Kommunikációképes angol nyelvtudás 
▪ Gépjárművezetői engedély 

Amit kínálunk: 

▪ Stabil vállalati háttér és hosszútávú munkalehetőség; 
▪ Béren kívüli juttatások; 
▪ Féléves teljesítményalapú bónusz; 
▪ Karácsonyi jutalom; 
▪ Kihívást jelentő és változatos feladatok; 



▪ Egészségbiztosítás (egészségügyi problémák esetén magánorvosi és soron kívüli diagnosztikai vizsgálatok 
igénybevétele); 

▪ Telekom kedvezményes dolgozói csomag. 
 
Munkavégzés helye: Sajóbábonyi Vegyipari Park, Miskolc közvetlen közelében 

 

Jelentkezés:  

Amennyiben a leírtak alapján magára ismert és cégünk felkeltette érdeklődését, kérjük küldje el önéletrajzát 

a jobs@kischemicals.hu e-mail címre. 
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