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SKLEJKA-EKO S.A w Ostrowie Wielkopolskim poszukuje kandydatów na  stanowisko: 

                      

SPECJALISTA ds. KADR i PŁAC 
Miejsce pracy: Ostrów Wielkopolski 

Cel: 

 kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa pracowników i stażystów, 

 proaktywne wsparcie realizacji celów biznesowych poprzez tworzenie i wdrażanie polityki 

personalnej przy jednoczesnym wzmacnianiu wizerunku marki pracodawcy, 

 wspieranie menedżerów w procesie rekrutacji i adaptacji (w tym pracowników tymczasowych), 

a także w zarządzaniu trudnymi sytuacjami pracowniczymi zgodnie z potrzebami biznesowymi. 

Zadania: 

 merytoryczne wsparcie zatrudnionych pracowników oraz kadry kierowniczej, 

 organizacja i nadzór nad realizacją procesu szkoleń, stażów, praktyk zawodowych , 

 aktywne wsparcie w obszarze rozwoju zawodowego pracowników, 

 kreowanie rozwiązań wsparcia dla pracowników w ramach ZFŚS, 

 monitoring i weryfikacja kluczowych wskaźników HR, 

 obsługa kadrowo-płacowa (prowadzenie dokumentacji pracowniczej związanej 

ze stosunkiem pracy, rozliczenie oraz kontrola ewidencji czasu pracy pracowników), 

 naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list płac, 

 sporządzanie deklaracji ZUS, PIT, PFRON, GUS,  

 implementowanie zmian w Prawie Pracy na potrzeby firmy oraz monitorowanie zgodności 

regulacji wewnętrznych z przepisami prawa, inicjowanie i koordynowanie zmian, 

 współpraca z agencjami pracy tymczasowej, agencjami rekrutacyjnymi, Urzędem Pracy, 

 nadzór nad realizacją wymogów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych. 

Wymagania: 

o wykształcenie wyższe (mile widziane zarządzanie zasobami ludzkimi), 

o min.3 letnie doświadczenie w pracy w obszarze ZZL, 

o doświadczenie w wykorzystaniu narzędzi HR, 

o praktyczna znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i podatku 

dochodowego od osób fizycznych, 

o biegła znajomość systemu Płatnik, pakietu MS Office (w szczególności Excel),  

o mile widziana znajomość systemu IMPULS, 

o mile widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego, 

o rzetelność, wysoka kultura osobista, wrodzony optymizm życiowy, 

o bardzo dobra organizacja pracy, odpowiedzialność oraz umiejętność współpracy w zespole, 

o prawo jazdy kat. B. 

 
Oferujemy ciężką i interesującą pracę w nowoczesnej i dynamicznie rozwijającej się firmie dla wszystkich, 

którzy akceptują nasze hasło: "Jedynym ograniczeniem, jesteśmy My sami” 

Osoby zainteresowane powyższą ofertą, prosimy o przesłanie aplikacji (CV i list motywacyjny)  na adres:  rekrutacja@sklejkaeko.pl  

lub SKLEJKA-EKOS.A., ul. Reymonta 35, 63-400 Ostrów Wielkopolski. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi 

osobami. Nadesłane dokumenty powinny zawierać następujące oświadczenie kandydata: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 

i wykorzystywanie przez firmę SKLEJKA-EKO S.A. moich danych osobowych dla celów rekrutacji – zgodnie z Ustawą o ochronie 

danych osobowych z dnia 29.09.1997r” 
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