
 

 

 

 

iNCO sp. z o. o. należąca do Bundesdruckerei Gruppe GmbH z siedzibą w Berlinie 

poszukuje Specjalisty ds. personalnych w dziale administracji. 

 

 

Będziesz odpowiadać za: 

• kompleksową obsługę kadrowo - płacową 

• prowadzenie akt osobowych oraz dokumentację pracowniczą związaną ze stosunkiem pracy  

• rozliczanie czasu pracy pracowników, naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list płac  

oraz rozliczanie umów cywilno-prawnych, 

• prowadzenie dokumentacji ubezpieczeniowej, sporządzanie deklaracji ZUS, PIT  

oraz wymaganych przepisami sprawozdań do US, GUS oraz PEFRON 

• wystawianie wymaganych przepisami dokumentów oraz zaświadczeń dla pracowników 

• monitorowanie zmian w przepisach prawa pracy, prawa podatkowego 

oraz ubezpieczeń społecznych 

• sporządzanie raportów oraz zestawień na potrzeby firmy 

 

Oczekujemy od Ciebie: 

• minimum dwuletniego doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku  

• wykształcenia średniego, mile widziane wyższe (preferowane kierunki: finanse, ekonomia, etc.), 

• znajomości aktualnych przepisów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych 

oraz zasad naliczania wynagrodzeń 

• znajomości programu kadrowo-płacowego np. R2Płatnik oraz Płatnik (ZUS) 

• bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office (w szczególności MS Excel), 

• inicjatywy w działaniu, odpowiedzialności, sumienności oraz wysokiej kultury osobistej 

 

Oferujemy: 

• atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i posiadanych umiejętności 

• stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę 

• godziny pracy, które możesz dopasować do swoich potrzeb 

• wsparcie w realizacji zadań i celów 

• atrakcyjny pakiet socjalny benefitów pozapłacowych  

• pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku 

• pracę w środowisku międzynarodowym 

• rozwój posiadanych kompetencji i kwalifikacji 

• najlepszą kawę w okolicy :). 

 

Odpowiadając na ofertę, prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji 

dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu aktualnej i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez iNCO sp. z o.o. z siedzibą w Wawrowie 90, 

66-403 Gorzów Wlkp. zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)”. 


