Centrum Medyczne Medica Sp. z o.o. jest nowoczesną, dynamicznie rozwijającą się placówką
medyczną należącą do Grupy PZU.
Obecnie poszukujemy Kandydatów / Kandydatek na stanowisko:

Specjalista ds. Kadr i Płac
Miejsce pracy: Płock

Pracując na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny / (a) za wszelkie procesy kadrowo-płacowe oraz
rekomendowanie najbardziej optymalnych rozwiązań dotyczących tych procesów.

Jeżeli:
•
•
•
•
•
•
•

Ukończyłeś/(aś) studia wyższe w zakresie z kadr i płac lub zbliżony kierunek
Masz doświadczenie na podobnym stanowisku
Znasz przepisy prawa pracy i masz umiejętność ich stosowania.
Jesteś kreatywny, odpowiedzialny i otwarty.
Masz umiejętności budowania relacji .
Jesteś sumienny/a i otwarty/a na zmiany
Znasz dobrze MS Office i potrafisz obsługiwać programy kadrowo-płacowe np.Symfonia

To zgłoś się do nas!

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Za prawidłowy przebieg procesów kadrowo-płacowych (zatrudnienia, trwania stosunku pracy,
ustania stosunku pracy, naliczenia i wypłaty wynagrodzenia, ewidencji czasu pracy) zgodnie z
wymogami prawnymi
Przygotowywanie raportów i analiz z obszaru kadr i płac np. wykorzystanie rezerw urlopów, dane do
budżetu, rozliczenie ZFŚS
Naliczanie wynagrodzeń i elementów zmiennych wynagrodzeń, kontrola terminowości wypłat oraz
rozliczanie umów cywilno-prawnych
Za prawidłową dokumentacje kadrową i płacową
Koordynowanie obiegu dokumentacji związanej z zatrudnieniem, zmianami w trakcie zatrudnienia i
ustaniem stosunku pracy zgodnie z procedurami obowiązującymi w firmie i wynikającymi z
przepisów prawa
Obsługa umów cywilno-prawnych
Nadzór nad stosowaniem przepisów prawa pracy oraz nad realizacją spraw związanych z dyscypliną
prac oraz wsparcie informacyjne w tym zakresie dla zarządu i menadżerów innych działów.
Rekomendowanie najbardziej optymalnych rozwiązań kadrowo-płacowych
Współpraca z organami kontroli państwowej
Współudział w kształtowaniu polityki płacowej
Zapewnienie ochrony danych osobowych

Czeka na Ciebie:
•
•
•
•
•

Atrakcyjne wynagrodzenie powiązane z wynikami pracy
Praca pełna wyzwań przy zachowaniu stabilnych warunków zatrudnienia.
Bogaty pakiet świadczeń pozapłacowych.
Niezbędne szkolenia
Niezbędne narzędzia pracy
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji na adres: kontakt@cmmedica.pl

Prosimy o dołączenie do aplikacji klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2016 , poz. 922 z późn. zm.)".
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w Centrum
Medycznym Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku 09-411, ul. Chemików 7, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym
procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą ma
prawo wglądu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane. Centrum Medyczne
Medica Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

