
 

Elbląg, dnia 16 października 2017r. 

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z.o.o  

ogłasza rekrutację na stanowisko: 

Inspektora ds. rachuby płac 

Wymagania: 

• min. 3 letnie doświadczenie w pracy w obszarze naliczania wynagrodzeń, 
• praktyczna znajomość zasad naliczania wynagrodzeń i zasiłków chorobowych (zarówno fundusz osobowy jak i bezosobowy), 
• bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od osób 

fizycznych, 
• praktyczna znajomość programu Płatnik oraz pakietu MS Office (Word, Excel) 
• doświadczenie w obsłudze programów kadrowo-płacowych, 
• wykształcenie wyższe ekonomiczne (rachunkowość, finanse i podobne) lub prawnicze, 
• odpowiedzialność, 
• dokładność, systematyczność, 
• bardzo dobra organizacja i planowanie pracy własnej, 
• odporność na stres, 
• umiejętność szybkiego uczenia się. 

Opis obowiązków: 

• przygotowywanie i naliczanie: wynagrodzeń dla Pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę oraz umów 
cywilnoprawnych, świadczeń pracowniczych, składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy, 

• naliczanie zasiłków, w tym również administrowanie dokumentacją zasiłkową, 
• przygotowywanie rozliczeń i informacji podatkowych (PIT-11, PIT-40), 
• sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, a także dokumentacji do celów zasiłkowych i emerytalno-

rentowych, 
• rozliczanie zwolnień lekarskich i innych absencji pracowników, 
• sporządzanie raportów i sprawozdań dotyczących wynagrodzeń. 

Oferujemy: 

• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, 
• pakiet świadczeń socjalnych, 
• bardzo dobrą atmosferę pracy. 

Określenie terminu i miejsca składania dokumentów: 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres: praca@epec.pl do dnia 15 listopada 2017 roku. 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 

rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 922). 

Osobom nadsyłającym oferty zapewniamy pełną dyskrecję oraz zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko 

z wybranymi kandydatami. Brak informacji do dnia 30 listopada 2017 r. oznacza, że oferta nie została przyjęta. 

Informujemy, że administratorem danych osobowych zawartych w nadsyłanych ofertach jest Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 

Sp. z o.o., adres siedziby: ul. Fabryczna 3, 82-300 Elbląg. Dane będą przetwarzane, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016. poz. 922) w celach rekrutacyjnych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 

poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu przeprowadzenia rekrutacji. Informujemy także, że oferty i dokumenty 

niewykorzystane w procesie rekrutacji zostaną zniszczone. 


