
                                                                

 

Specjalista ds. kadr i płac 
 
 

• Sitkówka-Nowiny (pow. kielecki) 

• umowa o pracę 

• pełny etat 

 

Twój zakres obowiązków 

• Obsługa procesów kadrowo-płacowych wybranych spółek wchodzących w skład 

grupy kapitałowej 

• Administrowanie dokumentacją personalną oraz naliczanie wynagrodzeń dla 

wybranej grupy pracowników 

• Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych dotyczących składek ZUS, zaliczek na 

podatek dochodowy, PPK, PFRON itp. 

• Przygotowywanie dokumentacji kadrowo-płacowej na potrzeby obecnych i byłych 

pracowników oraz instytucji zewnętrznych 

• Przygotowywanie zestawień i raportów na potrzeby przełożonych oraz 

obsługiwanych Spółek 

 

Nasze wymagania 

• Wykształcenie wyższe (preferowane: ekonomia, prawo, psychologia, zarządzanie) 

• Min. 3 – letnie doświadczenie na podobnym stanowisku 

• Bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń 

społecznych oraz przepisów podatkowych 

• Doświadczenie w przygotowywaniu deklaracji związanych z rozliczeniem z ZUS, 

US, GUS, PRFON 

• Umiejętność obsługi komputera (m.in. Płatnik, Excel, Word, znajomość SAP 

dodatkowym atutem) 

• Wysoko rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, 

budowania relacji i współpracy 

• Bardzo dobra organizacja własnej pracy i umiejętność ustalania priorytetów 

• Mile widziana znajomość języka angielskiego 



                                                                

 

To oferujemy 

• Ciekawą i odpowiedzialną pracę w międzynarodowej firmie - należącej do ścisłego 

światowego grona liderów branży 

• Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę 

• Pakiet świadczeń pozapłacowych (m.in. prywatna opieka medyczna, karta 

Multisport lub Sport i Kultura, zajęcia językowe, dofinansowanie do wypoczynku) 

• Pracę w miejscu, w którym dbamy o najwyższe standardy bezpieczeństwa 

• Dostęp do szkoleń i możliwości rozwoju 

• Przyjazną atmosferę pracy 

 

    Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w link: 
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=0fa8

b58be68544e39a49a2b65efc4c66 
 
 

Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: 
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do CRH Materials Polska Sp. z o.o. z siedzibą ul. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa 
wpisany do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000255211, REGON: 140525961, NIP: 701-00-16-
242, kapitał zakładowy: 18.918.100,00 PLN, wpłacony w całości. (Pracodawca, administrator danych), zgadzasz się 
na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu 
prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na 
podstawie art. 6 ust. 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. dla 
potrzeb obecnej rekrutacji. Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV 
następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez CRH Materials Polska Sp. z o.o. danych osobowych 
zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, 
kontaktując się z nami pod adresem: dane-osobowe@crhpoland.com. Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie 
pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy 
prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) 
przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie 
rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Możemy przetwarzać Twoje dane 
osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, 
jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w 
oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w 
postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich 
kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego 
administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych 
Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe 
przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 1 (jednego) roku  od 
otrzymania CV, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 (jednego) roku od 
otrzymania CV. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony 
przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 3 (trzech) lat od zakończenia rekrutacji. Nie 
przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.  W razie pytań możesz się z nami 
skontaktować pod adresem e-mail: dane-osobowe@crhpoland.com. 
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