poszukuje kandydata na stanowisko:
SPECJALISTA DS. WYNAGRODZEŃ

Miejsce pracy: Warszawa

Najważniejsze zadania:















naliczanie wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz umów cywilno-prawnych,
sporządzanie rocznych deklaracji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy - PIT,
rozliczanie czasu pracy w systemie równoważnym,
raportowanie GUS, udostępnianie danych dla potrzeb PFRON oraz rezerw urlopowych,
inne raporty zlecone przez przełożonego,
rozliczanie składek, zgłaszanie do ZUS i wyrejestrowywanie zleceniobiorców oraz
członków ich rodzin (Płatnik elektroniczny), aktualizacja danych,
rozliczanie benefitów pracowniczych,
prowadzenie szczegółowej dokumentacji pracowniczej (teczki personalne, ewidencja
czasu pracy),
sporządzanie dokumentacji personalnej,
sporządzanie umów cywilnoprawnych (umowy o dzieło, umowy zlecenie),
nadzór nad dokumentacją pracowniczą pracowników zatrudnionych przy ochronie osób
i mienia oraz kontakt z ich przełożonymi,
ewidencja i rozliczanie urlopów pracowniczych,
ewidencja zwolnień lekarskich,
nadzór nad lekarskimi badaniami okresowymi pracowników,
sporządzanie wymaganych przepisami sprawozdań, zestawień i raportów.

Wymagania:











znajomość systemu SAP HR, Płatnik – warunek konieczny,
doświadczenie przy obsłudze pracowników zatrudnionych przy ochronie osób i
mienia,
doświadczenie w rozliczaniu czasu pracy w systemie równoważnym,
wykształcenie min. Średnie,
pięcioletnie doświadczenie zawodowe na pokrewnym stanowisku,
znajomość obsługi komputera, w szczególności pakietu Excel,
zdolność szybkiego uczenia się,
miłe usposobienie i umiejętność cierpliwego słuchania,
pełna samodzielność przy rozwiązywaniu problemów, dokładność,
duża dyspozycyjność.

Mile widziane:



min. jeden rok doświadczenia zawodowego w środowisku SAP,
znajomość języka obcego.

W zamian oferujemy:






stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
prywatną opiekę medyczną,
dofinansowanie do karnetów na zajęcia sportowe,
solidne wsparcie w realizacji własnych celów zawodowych,
miłą atmosferę.

CV prosimy wysyłać na adres: rekrutacja@pho.pl do dnia 25.04.2019 roku
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.

Prosimy o umieszczenie klauzuli : Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym
dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO).
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Holding Obronny sp. z o.o. w zakresie
przyszłych procesów rekrutacyjnych."

