
 

 

ВАКАНСІЯ 

MSF – «Лікарі без кордонів – Бельгія»  

Координатор з питань охорони здоров'я, безпеки та навколишнього середовища 

Дніпро 

 

«Лікарі без кордонів» (MSF) — міжнародна гуманітарна організація, яка надає допомогу в понад 60 
країнах людям, які опинилися в скрутному становищі, жертвам стихійних лих або техногенних 
катастроф і жертвам збройних конфліктів, без виключень, обмежень чи переваг та незалежно від 
походження, релігії, віросповідання чи політичної приналежності.  
MSF – це ініціатива громадянського суспільства, що об’єднує людей, які прагнуть допомогти іншим 

людям у кризі. Таким чином, MSF за власним вибором є асоціацією. Кожна особа, яка працює з 

MSF, робить це з переконань і готова підтримувати цінності та принципи MSF. 

 

 

Ми терміново потребуємо і активно шукаємо Координатора з питань охорони 
здоров'я, безпеки та навколишнього середовища 

 

Основні обов’язки 

 

• Координувати та організовувати навчання персоналу MSF щодо хімічних, біологічних, 
радіоактивних та ядерних загроз, а також заходів, яких необхідно вжити у разі 
виникнення забруднення. Окрім того, організовувати і проводити навчання щодо 
належного використання матеріалів для захисту здоров’я, навколишнього середовища 
та підтримки безпеки; виконання процедур особистої дезактивації у випадку події 
ядерного забруднення. Визначати, навчати і підтримувати координатора з питань 
хімічних, біологічних, радіоактивних та ядерних загроз в кожному проекті MSF, а також 
готувати й періодично оновлювати СОПи, які повинні бути адаптовані до ризиків кожного 
проекту. 

• Координувати та організовувати встановлення блоків дезактивації пацієнтів поза 
межами медичних установ MSF; надавати підтримку департаменту логістики для 
визначення та перевірки технічних рішень і кінцевого контролю якості. 

• Координувати та організовувати навчання з питань проведення дезактивації пацієнтів. 

• Перекладати навчальні матеріали українською мовою. 

• Організовувати та підтримувати необхідні запаси речей для забезпечення охорони 
здоров'я, безпеки людей та навколишнього середовища. 

• Проводити технічне обслуговування блоків дезактивації, готувати плани технічного 
обслуговування блоків дезактивації для департаменту логістики. 

• В разі потреби брати участь у зборі даних та підготовці звітності.  

• Відстежувати використання предметів для забезпечення охорони здоров'я, безпеки 
людей та навколишнього середовища. 

• Повідомляти про будь-яку нестачу, недоліки або будь-яке неправильне використання 
комплектів захисту та їх розподілу. 

• Готувати замовлення щодо матеріалів з охорони здоров’я, безпеки та навколишнього 
середовища, перевіряти їх виконання, належний стан та надходження. 

• Здійснювати в разі потреби локальні закупівлі. Проводити щоденний аналіз ситуації та 
вживати необхідних заходів: оцінка ризику ядерного нападу, моніторинг радіації... 
звітування, сповіщення безпосереднього керівника. Налагоджувати співпрацю з 



партнерами, які працюють у сфері захисту від хімічних, біологічних, радіоактивних та 
ядерних загроз. 

Ви будете координатором тренінгів MSF з питань охорони здоров’я, безпеки та 
навколишнього середовища щодо особистого захисту та дезактивації пацієнтів, а 
також контролюватимете встановлення та технічне обслуговування блоків 
дезактивації. 

 

Вимоги: Професійний рівень освіти в галузі охорони здоров’я та безпеки  

Необхідний досвід: принаймні 2 роки попереднього досвіду на керівній посаді у сфері 
охорони здоров’я та безпеки в хімічній або аналогічній промисловості.  

  

Досвід проведення тренінгів з використання засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) та 
виконання процедур з охорони праці. 

  

Володіння мовами: вільне володіння англійською та українською мовами 

 

Додаткову інформацію ви отримаєте під час співбесіди.  

Посада базується в м. Дніпро із задіянням в інших регіонах країни. 

 

Умови: короткостроковий контракт, пакет компенсацій та пільг організації, включаючи 
медичне страхування. 

 

Початок роботи: якнайшвидше, процес відбору триває  

Просимо кандидатів надсилати свої резюме, контакти, мотиваційні листи на адресу: 
MSFOCB-Kyiv-PAM@brussels.msf.org  

mailto:MSFOCB-Kyiv-PAM@brussels.msf.org

