Solaris Bus & Coach S.A., lider na polskim rynku autobusów, jest producentem autobusów miejskich,
międzymiastowych, trolejbusów, autobusów specjalnego przeznaczenia oraz tramwajów. Od momentu
uruchomienia produkcji w 1996 roku firmę opuściło już ponad 15000 autobusów, które jeżdżą po drogach
30 krajów. Jesteśmy znani z innowacyjnych i ambitnych projektów. Dlatego zatrudniamy najlepszych!
Obecnie poszukujemy kandydata/-ki do pracy w oddziale naszej firmy w Środzie Wielkopolskiej na stanowisko:

Specjalista/-ka ds. Personalnych
(umowa o pracę na zastępstwo)
Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku będzie odpowiedzialna między innymi za:









prowadzenie dokumentacji związanej z przebiegiem zatrudnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa pracy (zakładanie i prowadzenie akt osobowych, sporządzanie umów o pracę i aneksów,
prowadzenie ewidencji czasu pracy i nieobecności, wystawianie świadectw pracy etc.),
prowadzenie dokumentacji związanej z rejestracją i wyrejestrowaniem pracowników z ubezpieczenia
społecznego i zdrowotnego, korespondencję z ZUS,
przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązaniem zatrudnienia, w tym wystawianie skierowań na
badania lekarskie,
ewidencję i weryfikację poprawności wystawiania druków ZLA oraz rejestrowanie ich w systemie,
rejestrację nowo przyjętych pracowników w systemie, aktualizację zmian dot. wynagrodzeń i danych
osobowych pracowników,
sporządzanie miesięcznych analiz czasu przepracowanego, absencji z powodu choroby, wykorzystania
urlopów wypoczynkowych, czasu nieprzepracowanego etc.,
sporządzanie na prośbę pracowników zaświadczeń o dochodach,
obsługę administracyjną grupowych ubezpieczeń pracowniczych.

Nasze oczekiwania wobec Kandydatów/-ek:










wykształcenie wyższe ekonomiczne lub administracyjne,
dobra znajomość pakietu Microsoft Office, w szczególności Excel,
znajomość programu SAP będzie dodatkowym atutem,
bardzo dobra praktyczna znajomość prawa pracy oraz przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych,
mile widziana znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego,
orientacja na terminowość oraz najwyższą jakość wykonywanych zadań,
bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność i sumienność,
uczciwość, wysoka kultura osobista, dyskrecja,
gotowość do pracy na zastępstwo na okres ok. 1,5 roku.

Naszym Pracownikom oferujemy:




zatrudnienie w firmie o stabilnej pozycji na rynku,
możliwość rozwoju w międzynarodowym środowisku,
atrakcyjne wynagrodzenie powiązane z wynikami.

Zapraszamy do złożenia aplikacji on-line za pośrednictwem naszej strony internetowej:www.kariera.solarisbus.com
lub na adres:
Solaris Bus & Coach S.A.
Dział Personalny
Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska
Prosimy Kandydatów o zamieszczenie w załączonych dokumentach klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Solaris Bus & Coach S.A. moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu
rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29-08-1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 833)”.

