
l NSTYTUT PRZEMYSŁU oRGANlczNEGo
poszukuje kandydatów na stanowisko Głównego Specjalisty

w Dziale Kadr, BHP i P.poż.

I. ZADANIA

1. Przygotowywanie dokumentów kadrowo-płacowych, takich jak: świadectwa pracy, umowy o pracę

wszelkiego rodzaju zaświadczenia.
2. Prowadzenie akt osobowych pracowników.
3. Prowadzenie i rozliczanie czasu pracy.
4. Sporządzanie deklaracji do ZUS, sprawozdań do GUS-u i na potrzeby innych jednostek.

5' Bieżące wprowadzanie danych dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń do systemu kadrowo-
płacowego slMPLE.

6. Naliczanie wynagrodzeń isporządzanie list płac zróżnych rodzajów umów.
7' Naliczanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego, składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy.
8. Udział w innych zadaniach i projektach dotyczących obszaru kadr i płac

II. WYMAGANIA WOBEC KANDYDATA:

1. Wykształcenie wyższe.
2. Minimum 2 letnie doświadczenie w dziale zajmującym się sprawami pracowniczymi
3. Praktyczna znajomość przepisów kodeksu pracy, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego

od osób fizycznych.
4' Dobrze widziana znajomość programu kadrowo-płacowego slMPLE., Płatnik i PoL-on
5. Komunikatywność i umiejętność pracyw zespole.
6. Dokładność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań'

II!. OFERUJEMY:

1. pracę W ugruntowanej firmie,
2. stabilne warunki zatrudnienia,
3. możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia kwalifikacji,
4. atrakcyjny pakiet medyczny,
5. przyjazną atmosferę W pracy'

lV. Wymagane dokumenty:
1. CV,
2. list motywacyjny.

Miejsce składania dokumentów:
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji do dnia 25 października 2018 r. na adres:
lnstytut Przemysłu organicznego; ul. Annopol 6; 03-236 Warszawa
Dział Kadr, BHP i P.poż' (tel. 22-811 L2 3L) - glowacka@ipo.waw.pl.

Prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez lnstytut Przemysłu organicznego z

siedzibą w Warszawie (03-236) przy ul. Annopol 6 w celu przeprowadzenia niniejszego procesu

re kruta cyj n e go, o rd z p rzvszfu ch p roce sów re kr ut a cv i nvc h* ."

* - jeźeli nie wyraża Pan/Poni zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o
przekreśIenie podkreślonego zapisu. Pozostawienie zapisu bez skreślenio oznacza wyrożenie zgody
no przetworzanie danych jednak nie dłużej niż przez okres trzech lat.



Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, potwierdzona zamieszczeniem ww. oświadczenia, jest

dobrowolna, ale jej brak skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w jakimkolwiek procesie

rekrutacji prowadzonym w lnsĘtucie Przemysłu organicznego i skutkuje niezwłocznym zniszczeniem

przekazanych danych.

Klauzula informacyjna
(Druk: Polityka Bezpieczeństwa. Załqcznik N2)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest lnstytut' Przemysłu organicznego z siedzibą w

Warszawie (03-236) przy ul. Annopol 6. Dane przekazano dobrowolnie i wyłącznie W celu

przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie określonym w powyżej zamieszczonej zgodzie.

Zakres przetwarzanych danych osobowych nie może być inny niż określono w Rozporządzeniu Ministra

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28'05.1996 w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców

dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych

pracownika (Dz. U. z dnia 08.05 .2017 poz.894, z poźniejszymi zmianami).

Podstawę prawną jirzetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i b)

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 20!6 r. w sprawie

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchy|enia dyrektywv 95la6/wE (Dz. Urz. UE L 119 z 05'04.2016 r.), tzw.

RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od lnstytutu Przemysłu organicznego dostępu do swoich danych

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia

Pani/Pana danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7goda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt Iistowny na adres ul. Annopol

6, 03-185 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: odo@ipo'waw.pl

lnformujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.


