
 
ELEKTROTIM S.A. jest spółką obecną na rynku inwestycji budowlanych od 1999 roku. 

Realizujemy inwestycje w branży elektroenergetycznej, automatyki przemysłowej  

oraz inżynierii ruchu drogowego. Od kwietnia 2007r. jesteśmy Spółką giełdową.  

W związku z dalszym rozwojem Spółka poszukuje osoby na stanowisko: 

 

REFERENT DS. KADR I PŁAC 
 

Miejsce pracy: 

WROCŁAW, woj. Dolnośląskie 
 

Wymagania: 

• min. 1 rok doświadczenia w pracy w obszarze kadrowo-płacowym; 

• praktyczna znajomość aktualnych przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, 

przepisów podatkowych (w tym w zakresie sporządzania deklaracji zgłoszeniowych i 

rozliczeniowych ZUS, rozliczeń z US, PPK, GUS); 

• przygotowywanie dokumentacji związanej z legalnym zatrudnianiem cudzoziemców; 

• praktyczna umiejętność obsługi programów MsOffice (Excel, Word, PowerPoint), programu 

Płatnik, mile widziana obsługa MS Dynamics - AX People; 

• sumienność oraz odpowiedzialność w zakresie powierzanych zadań; 

• umiejętność organizacji pracy własnej, w tym pracy pod presją czasu; 

• nastawienie do tworzenia pozytywnych relacji z pracownikami; 

• wykształcenie min. średnie lub wyższe (preferowane kierunki: zarządzanie personelem, 

prawo, administracja, ekonomia) 

 

Obowiązki: 

• prowadzenie spraw kadrowo-płacowych dla ok. 300 osób; 

• prowadzenie akt osobowych pracowników; 

• przygotowywanie umów o pracę, porozumień zmieniających, świadectw pracy i innych 

dokumentów wynikających z zatrudnienia; 

• kontrola badań lekarskich; 

• ewidencjonowanie i kontrola absencji (urlopów, zwolnień lekarskich, etc.); 

• prowadzenie rozliczeń w zakresie ewidencji czasu pracy; 

• naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy; 

• wydawanie zaświadczeń dla pracowników; 

• wsparcie merytoryczne pracowników z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, 

uprawnień pracowniczych, naliczania wynagrodzeń; 

• rozliczanie umów cywilno-prawnych. 

 

Oferujemy: 

• atrakcyjne wynagrodzenie oraz system świadczeń socjalnych, 

• pracę w stabilnej organizacji, w młodym i kompetentnym zespole ludzi, 

• atrakcyjny system szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe, 

• udział w realizacji ciekawych projektów, 

• realne możliwości rozwoju i awansu. 

 

 

Aplikacje w języku polskim prosimy przesłać na adres: ELEKTROTIM S.A. ul. Stargardzka 8,  

54-156 Wrocław lub e-mail: kadry@elektrotim.pl.  

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty 

 

mailto:kadry@elektrotim.pl

