
 

 

 
Nasze biuro zajmuje się kompleksową obsługą przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, podatków, kadr  

i płac. Ponadto świadczymy usługi doradztwa w obszarach podatkowym, księgowym, rachunkowym oraz personalnym. 
 
 

Poszukujemy osoby na stanowisko: 

ASYSTENT DZIAŁU KADR I PŁAC 

Miejsce pracy: Poznań 
 

DO TWOICH OBOWIĄZKÓW BĘDZIE NALEŻAŁO: 

 zakładanie i uzupełnianie akt osobowych 

 administrowanie danymi personalnymi w systemie kadrowo-płacowym 

 nadzór i kontrola nad czasem pracy oraz nieobecnościami  

 przygotowywanie dokumentów kadrowych 

 asystowanie przy sporządzaniu rozliczeń, deklaracji i raportów dla ZUS, US, PFRON 

 kontrola aktualności badań lekarskich i szkoleń BHP 

 wsparcie w bieżących obowiązkach Działu Kadr 

 bezpośredni kontakt z Klientami i ich Pracownikami w celu wyjaśnienia wszystkich kwestii pracowniczych 
 

JEŻELI: 

 posiadasz wykształcenie wyższe kierunkowe (prawo, zarządzanie zasobami ludzkimi) lub jesteś w trakcie studiów 
magisterskich oraz masz roczne, udokumentowane doświadczenie w pracy w dziale kadr  

 dysponujesz wiedzą z zakresu przepisów prawa pracy, zagadnień podatkowych, przepisów BHP 

 sprawnie poruszasz się w środowisku MS Office (wymagana dobra obsługa EXCEL) oraz obsługujesz programy 
kadrowe (preferowana Optima) 

 posiadasz znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (poziom min.  B1) 

 cechuje Cię dobra organizacja czasu pracy, skrupulatność, odpowiedzialność 

 potrafisz pracować w zespole zorientowanym na zadania 

 posiadasz podstawową umiejętność naliczania wynagrodzeń, składników płacowych, przygotowywania list płac 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – mile widziane  
 

OFERUJEMY: 

 pracę w młodym, pełnym energii i zapału zespole, w dynamicznie rozwijającej się firmie 

 stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych (szkolenia, kursy) 

 komfortowe warunki pracy z pełnym dostępem do kawy, herbaty i napojów oraz stabilne zatrudnienie 

 nowoczesne, wygodne biuro w centrum Poznania  

 pracę w otoczeniu międzynarodowych Klientów i Partnerów 

 

ZAPRASZAMY 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV.  

Prosimy o dopisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji: 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez WysoccyZaborowscy Partners 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (siedziba: 00-131 Warszawa, ul. Grzybowska 2/82) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na 
stanowisko Pracownik Działu Kadr, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883  
z późn. zm.)". 


