
 

 

 

Będziesz odpowiedzialny za: 

• naliczanie wynagrodzeń dla pracowników, 

• zgłaszanie/wyrejestrowywanie pracowników do/z ZUS, 

• kontakt z urzędami w zakresie obszaru wynagrodzeń, 

• zapewnienie płynnego funkcjonowania procesów płacowych, 

• prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z obszarem wynagrodzeń. 

 

Nasze oczekiwania: 

• minimum 2 lata doświadczenia w pełnej obsłudze spraw kadrowo-płacowych, 

• mile widziane doświadczenie w pracy w biurze rachunkowym, 

• wykształcenie min. średnie, preferowane wyższe z zakresu ekonomii lub nauk pokrewnych, 

• dobra znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, podatków i ubezpieczeń społecznych, 

• praktyczna znajomość programu Płatnik oraz programu do naliczania wynagrodzeń (np. Enovej), 

• dobra znajomość języka angielskiego, w tym terminologii z zakresu płac i kadr, 

• dobra organizacja i umiejętność pracy pod presją czasu, 

• samodzielność i odpowiedzialność, 

• komunikatywność i umiejętność formułowania myśli w sposób jasny i rzeczowy, 

• dyspozycyjność i zaangażowanie. 

 

Oferujemy: 

 
 
 
 

stabilne zatrudnienie 
w oparciu                                                

o umowę o pracę 

 
 
 

 

rozwój kompetencji                      
zawodowych 

 
 
 
 

zdobycie doświadczenia                              
w międzynarodowym                

środowisku 

pracę dla klientów                                          
z różnych branż 

dobrą atmosferę                                        
w pracy  

programy                                           
świadczeń pracowniczych 

 
rekrutacja@uhy-pl.com 

W tytule podaj stanowisko                     
oraz miasto 

 

 Termin spływu aplikacji:        

18.05.2018 r. 

 

Administratorem danych osobowych jest spółka UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Moniuszki 
50, 31-523 Kraków. Dane zbierane są dla potrzeb niniejszej rekrutacji. Podanie danych w zakresie 
określonym przepisami ustawy z dn. 26.06.1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest 
dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji.  
Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania bądź usunięcia. 
 
Jeśli chcesz przesłać nam swoje dodatkowe dane osobowe dołącz klauzulę: "Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie przez UHY ECA S.A. moich dodatkowych danych osobowych dla potrzeb niniejszej 
rekrutacji". 

 

 

działa na rynku od 10 lat, jest członkiem Urbach Hacker Young International 

Limited - międzynarodowej sieci firm audytorskich i konsultingowych. Nasz 

profesjonalizm i kompetencje potwierdza wysokie miejsce w pierwszej dziesiątce 

najlepszych firm audytorskich w Polsce. 

 

SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC 

Miejsce pracy: Zabrze 

 

 


