Stanowisko pracy: pracownik Sekcji Płac
Komórka organizacyjna: Sekcja Płac w Oddziale Ekonomicznym

Od Kandydata na stanowisko oczekujemy:







wykształcenia: średnie lub wyższe ekonomiczne
praktycznej i merytorycznej wiedzy z obszaru wynagrodzeń, mile widziane doświadczenie
zawodowe w jednostce budżetowej
umiejętności samodzielnego naliczania płac w tym również obliczania poszczególnych
składników wynagrodzeń
wyliczania zasiłków chorobowych
znajomości przepisów prawa pracy, ustawy o ubezpieczeniach społecznych, ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych
dobrej znajomości MS Excel
Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:








weryfikację dokumentów do wyliczenia i wypłaty zasiłków chorobowych
wyliczenie potrąceń pracowniczych
naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list płac oraz przygotowanie przelewów do banku w
systemie płacowym.
przygotowanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych do ZUS w programie Płatnik
wyliczenie podatku dochodowego do US
sporządzanie dokumentów dla pracowników: RP-7, zaświadczeń o wynagrodzeniu, PIT-11
Kandydatom oferujemy:






stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
możliwość rozwoju i ciągłego doskonalenia umiejętności zawodowych
przyjazną atmosferę pracy
samodzielność w działaniu i możliwość wykorzystania posiadanych kompetencji
do realizacji codziennych zadań i własnych pomysłów.

Dokumenty do dnia 27.07.2018 r. prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres rekrutacja@wsse.waw.pl, pocztą
z dopiskiem na kopercie „Sekcja kadr – rekrutacja” lub składać osobiście w Sekcji Kadr w WSSE w Warszawie, ul. Żelazna 79 pokój
39.
CV Kandydata powinno zawierać zgodnie z art.221 KP następujące dane: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres
do korespondencji, dane o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu zatrudnienia. Numer telefonu do kontaktu.
Prosimy o nie zamieszczanie zdjęcia w CV.
Kandydat powinien dołączyć własnoręcznie dopisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez WSSE w Warszawie z siedzibą:
Warszawa (00-875) przy ul. Żelaznej 79 zawartych w CV na potrzeby obecnego procesu rekrutacji
na stanowisko: pracownika sekcji płac
Jedocześnie informujemy, iż CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji nie są przechowywane.
Po zakończeniu rekrutacji są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu.
Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

