GAMRAT Spółka Akcyjna jest producentem najwyższej jakości materiałów budowlanych
z polichlorku winylu oraz polietylenu, przeznaczonych głównie na potrzeby budownictwa
infrastrukturalnego oraz użyteczności publicznej. Osiemdziesięcioletnia działalność nauczyła nas,
że nie wystarczy być – należy przede wszystkim daleko patrzeć i wysoko mierzyć.

W związku z rozwojem firmy, poszukujemy osoby na stanowisko:

Specjalista ds. kadr i płac
Miejsce pracy: Jasło

Zakres obowiązków:
 Kompleksowa obsługa kadrowo – płacowa pracowników
 Prowadzenie i sporządzanie dokumentacji związanej z przebiegiem zatrudnienia zgodnie z
obowiązującymi przepisami
 Prowadzenie i kontrola poprawności dokumentacji pracowniczej (akta osobowe, umowy o
pracę, ewidencja czasu pracy, dokumentacja zasiłkowa)
 Wprowadzanie danych do informatycznego systemu kadrowo-płacowego.
 Sporządzanie świadectw pracy i świadectw wykonywania prac w warunkach szczególnych.
 Sporządzanie i kompletowanie wniosków emerytalno - rentowych.
 Przygotowywanie sprawozdań, zestawień, raportów.
 Prowadzenie spraw związanych z polityką szkoleniową
 Prowadzenie procesów rekrutacyjnych
 Wykonywanie doraźnych prac zleconych przez przełożonego.

Wymagane kwalifikacje:







Znajomość Kodeksu Pracy oraz zagadnień z zakresu obsługi kadrowo-płacowej firmy
Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
Bardzo dobra organizacja pracy
Znajomość obsługi komputera (pakiet Office), obsługa urządzeń biurowych
Komunikatywność
Wykształcenie wyższe lub średnie

Oferujemy:




Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
Możliwość rozwoju zawodowego
Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej

Zainteresowane osoby prosimy o nadsyłanie aplikacji elektronicznie:
e-mail: erzonca@gamrat.com.pl
Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o zawarcie następujących klauzul w CV:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych przez Administratora Danych
w celu przeprowadzenia niniejszej rekrutacji. Zapoznałam/zapoznałem się z pouczeniem
dotyczącym prawa dostępu do treści moich Danych Osobowych i możliwości ich
poprawiania. (Brak niniejszej zgody uniemożliwia wykorzystanie Pani/Pana danych
osobowych w procesie rekrutacji).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych przez Administratora Danych
w celu przeprowadzenia w przyszłości procesów rekrutacji. Zapoznałam/zapoznałem się
z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich Danych Osobowych i możliwości
ich poprawiania. Jestem świadoma/świadom, iż moja zgoda może być odwołana w każdym
czasie, co skutkować będzie usunięciem moich Danych Osobowych. (Brak niniejszej zgody
nie ma wpływu na ocenę Pani/Pana kandydatury dla niniejszej rekrutacji).

