
 

 

  

 
 

PGE Ekoserwis sp. z o.o. jest częścią Grupy Kapitałowej PGE – lidera na rynku energii elektrycznej i ciepła.  

Grupa PGE znajduje się w pierwszej piątce największych pracodawców w Polsce, dając stabilne zatrudnienie 

ponad 40 tysiącom osób w ponad 200 lokalizacjach. 
 

PGE Ekoserwis sp. z o.o. to firma produkcyjno - handlowo - usługowa, zapewniająca kompleksową obsługę 

elektrowni i elektrociepłowni w zakresie zarządzania Ubocznymi Produktami Spalania (UPS) oraz dostaw materiałów 

na bazie UPS, a także świadcząca usługi w obszarach pomocniczych dla wytwórców energii elektrycznej i ciepła. 
 

W naszej firmie dużą wagę przywiązujemy do tego, aby zapewnić naszym pracownikom bezpieczne warunki pracy, 

stabilne zatrudnienie przy jednoczesnym stawianiu im ciekawych wyzwań zawodowych. 
  

   Do PGE Ekoserwis sp. z o.o. poszukujemy osoby na stanowisko:  
   

Specjalista ds. HR (płace) 
Miejsce pracy: Rybnik 

 
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: 

 Naliczanie wynagrodzeń oraz pełne księgowanie list płac zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Znajomość przepisów związanych z pdof oraz ZUS. 

 Przygotowywanie deklaracji: ZUS, US, PFRON. 

 Rozliczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

 Sporządzanie sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego. 

 Sporządzanie budżetu wynagrodzeń. 

 Tworzenie rezerw aktuarialnych. 

 Rozliczane faktur i delegacji. 

 Przekazywanie danych audytorom wg potrzeby. 

 Bieżące raportowanie w zależności od potrzeb. 

 Przygotowywanie i rozliczanie umów cywilno-prawnych. 

 Dużym atutem będzie znajomość systemów ERP (w szczególności modułu HR). 

 

Od kandydatów oczekujemy:  

 Minimum 5-letniego  doświadczenia w zakresie naliczania płac. 

 Doświadczenia w zakresie prowadzenia spraw pracowniczych. 

 Wykształcenia wyższego o kierunku prawnym lub ekonomicznym. 

 Praktycznej znajomości przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a w szczególności wiedzy w zakresie 

naliczania wynagrodzeń ze stosunku pracy, podatków, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym. 

 Dobrej znajomości programu Płatnik. 

 Bardzo dobrej znajomości Pakietu MS Office, w szczególności MS Excel – w stopniu zaawansowanym. 

 Odpowiedzialności, dokładności i rzetelności. 

 Komunikatywności i dobrej organizacji pracy własnej. 

 Dyspozycyjności. 

 Wysokiej kultury osobistej i dyskrecji. 

 Prawa jazdy kat. B. 

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. 

 
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż administratorem Twoich danych 

osobowych jest PGE Ekoserwis sp. z o.o. we Wrocławiu, Pl. Staszica 30. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem 

umowy o pracę, w ramach konkretnego procesu rekrutacyjnego. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych ich poprawiania oraz 

żądania ich usunięcia w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów. 

Jeśli chcesz, aby po zakończeniu rekrutacji, Twoje CV pozostało w naszej bazie danych w celu wykorzystania w przyszłości, zam ieść w swoich 

dokumentach aplikacyjnych poniższą zgodę: 

Niniejszym wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i/lub liście motywacyjnym w celu wzięcia 

udziału w obecnych i przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez PGE Ekoserwis sp. z o.o., w tym umieszczenie moich danych osobowych w 

bazie rekrutacyjnej PGE Ekoserwis sp. z o.o. i przechowywanie ich przez okres 12 miesięcy. 


