
 

 

 

 

 

ZOELLER  TECH Sp. z o.o. należąca  do  grupy  Zoeller-Kipper GmbH,  jednego  z  europejskich liderów  z  branży  

pojazdów komunalnych, w związku ze swoim dynamicznym rozwojem szuka kandydatów na następujące stanowisko: 

 

 
Młodszy specjalista ds. kadr i płac 
Nr ref: 17/05/2017 
Miejsce pracy: Rekowo Górne (k. Redy) 

 

Opis stanowiska: 

 administracja kadrowa, wprowadzanie i aktualizacja danych w systemie kadrowo-płacowym 

 rozliczanie czasu pracy i nieobecności 

 zapewnienie bieżącej obsługi pracowników w zakresie spraw personalnych 

 sporządzanie umów o pracę, aneksów, porozumień oraz umów cywilnoprawnych 

 sporządzanie list płac dla pracowników i zleceniobiorców 

 prowadzenie pełnej dokumentacji pracowniczej 

 obsługa wewnętrzna spółki w obszarze kadrowo – płacowym 

 inne prace wynikające z prowadzonych projektów z zakresu kadr i płac oraz HR 
 

Oczekiwania: 
 wykształcenie wyższe lub studenci ostatnich lat studiów z obszarów: administracji, zarządzania, 

zarządzania zasobami ludzkim lub księgowości 
 mile widziane doświadczenie w pracy w dziale kadr 
 znajomość pakietu MS Office 
 mile widziana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego 
 skrupulatność, dokładność i dyskrecja 
 zaangażowanie w wykonywane obowiązki 

Oferujemy:  
 zatrudnienie na umowę o pracę 
 ciekawą i pełną wyzwań pracę w profesjonalnym i zaangażowanym zespole 
 naukę obsługi systemu zintegrowanego ERP 
 możliwość zdobycia wartościowego doświadczenia 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie swoich aplikacji klikając przycisk Aplikuj pod 
ogłoszeniem. 

 
Do przesyłanych dokumentów należy dołączyć klauzule o ochronie danych osobowych.  

”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 101, poz. 926, ze zm.).” 

”Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zoeller Tech Sp. z o.o. moich danych osobowych na potrzeby przyszłych  
rekrutacji.” 

Administratorem danych jest Zoeller Tech Sp. z o.o. z siedzibą w Rekowo Górne 84-123, Nowa 8. Dane zbierane są dla potrzeb 
obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych 
rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym 
przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne ale konieczne do 
przeprowadzenia rekrutacji. 

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=cacc4d3919844be79b9fa015bb5261d2

