Brenderup Group to największy w Skandynawii dostawca przyczep - i jedna z wiodących w Europie marek systemów do transportu
ładunków przyczepą lub samochodem. Nasze produkty można zarówno kupić jak i wynająć i są one używane przez miliony właścicieli
domów oraz profesjonalistów.
Ułatwiamy ludziom transport ich łodzi oraz nart wodnych aż do samej wody. Pomagamy ludziom w dogodny sposób zabrać ze sobą
rowery oraz sprzęt sportowy na wakacje. Dajemy majsterkowiczom możliwość bezproblemowego transportu ciężkich rzeczy. Wreszcie
zapewniamy rzemieślnikom możliwości transportu wszystkich narzędzi do / z ich miejsca pracy.
Brenderup Grup zatrudnia 580 pracowników w pięciu zakładach produkcyjno-montażowych oraz w biurach sprzedaży w Szwecji,
Norwegii, Danii, Polsce, Rumunii, Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii oraz Włoszech. Roczny obrót Grupy wynosi ok. 970 mln SEK.
Aktualnie szukamy odpowiedniej/-ego kandydatki/a na stanowisko:

Specjalista ds. Kadr i płac
Nr ref. HR/Q1/2018
Miejsce pracy: Wieleń

(umowa o pracę na zastępstwo, przewidywane zatrudnienie do 10.2019r.)
Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:
•
•
•
•
•

Naliczanie wynagrodzeń oraz przygotowywanie list płac.
Obsługę związaną z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników (sporządzanie umów, aneksów, świadectw
pracy, zgłaszanie ich do poszczególnych instytucji itd.).
Sporządzanie raportów, zestawień oraz sprawozdań na potrzeby firmy, jak i do innych instytucji.
Rozliczanie czasu pracy.
Obsługę kadrową pracowników np.: wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach itp.

Od kandydatów oczekujemy:
•
•
•
•
•
•
•

Wykształcenia min. średniego, mile widziane wyższe.
Doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku min. 2 lata.
Wiedzy z zakresu Prawa Pracy, podatku od osób fizycznych, Ubezpieczeń Społecznych.
Znajomości zasad prowadzenia dokumentacji kadrowej i naliczania płac.
Umiejętności obsługi programu kadrowego i MS Office.
Skrupulatności, terminowości i dyskrecji.
Znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:
•
•
•

Pracę w młodym zespole w środowisku międzynarodowym.
Możliwość rozwoju oraz zdobycia ciekawego doświadczenia zawodowego.
Możliwość wdrażania własnych pomysłów oraz korzystania z wiedzy i doświadczeń korporacyjnych.

Oferty zawierające list motywacyjny oraz CV prosimy kierować do dnia 16.03.2018r.
na adres email: rekrutacja@brenderupgroup.com

Na CV prosimy o dopisanie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko określone w ofercie pracy i procesów rekrutacyjnych na inne
stanowiska pracy przeprowadzanych przez Brenderup Sp. z o.o. w okresie jednego roku od dnia nadesłania aplikacji (zgodnie z ustawą z
dnia 28.08.98 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 833)"

