Sieć Badawcza Łukasiewicz
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
W WARSZAWIE OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO
Specjalista w Pionie wsparcia

Nr ref: PIAP_06_2021
Poszukujemy pracownika do Działu Księgowości – specjalista w Zespole rachuby płac.

Do obowiązków będzie należało:






kompleksowe naliczanie list płac (umowa o pracę, umowy cywilnoprawne, ZFŚS) zgodne z
przepisami prawa pracy, regulaminem wynagradzania i innymi przepisami zewnętrznymi i
wewnętrznymi,
przygotowywanie przelewów i księgowanie płacowych wyciągów bankowych,
współpraca z Urzędami Skarbowymi, ZUS i innymi instytucjami zewnętrznymi, w tym
poprawne i terminowe sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych, rozliczeniowych,
deklaracji, sprawozdań,
uzgadnianie sald na wybranych kontach bilansowych,
przygotowanie raportów na potrzeby zarządcze Instytutu.

Od kandydatów oczekujemy:







doświadczenia w obszarze płacowo-kadrowym,
wykształcenia średniego lub wyższego o kierunku ekonomicznym,
praktycznej znajomości aktualnych przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń
społecznych oraz podatku dochodowego,
znajomości pakietu MS Office, w szczególności MS Excel, MS Word,
znajomości programu Płatnik,
zdolności organizacyjnych, rzetelności i sumienności oraz terminowości w wykonywaniu
zadań.

Mile widziane:



dobra znajomość języka angielskiego,
doświadczenie w obsłudze programu SIMPLE ERP (moduł FK i Płace).

Oferujemy:






zatrudnienie na pełen etat na podstawie umowy o pracę
możliwość doskonalenia swoich umiejętności i podnoszenia kwalifikacji,
pakiet socjalny,
ruchomy czas pracy,
przyjazną atmosferę pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz informacji o spełnianiu wymagań określonych w
punkcie 2 na adres: rekrutacja@piap.lukasiewicz.gov.pl do dnia 17 marca 2021 r. W tytule wiadomości

prosimy wpisać Ł-PIAP_06_2021. Prosimy również o załączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).” Dokumenty przesłane po terminie lub
niekompletne nie będą rozpatrywane. Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby
zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie drogą elektroniczną
na wskazany adres mailowy.

