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Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu  

poszukuje pracownika na stanowisko: 

Starszy Referent ds. Kadr i Płac 

w sekcji obsługi projektów w zakresie spraw personalnych 

Miejsce pracy: Wrocław 

Wymiar etatu: pełny 

Główne zadania: 

 obsługa procesów związanych z administracją kadrową, 

 ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy, 

 naliczanie list płac, z uwzględnieniem wynagrodzeń, zasiłków i innych świadczeń, 

 rozliczanie umów cywilnoprawnych, 

 wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach dla pracowników i współpracowników, 

 przygotowywanie raportów dot. rotacji, absencji, kosztów personalnych, 

 wsparcie merytoryczne dla pracowników w zakresie przepisów kadrowo-płacowych, 

 bieżące monitorowanie zmian w przepisach prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych i prawa pracy, 

 udział w projektach prowadzonych przez Centrum Obsługi Spraw Personalnych. 

Oczekiwania: 

 doświadczenie na podobnym stanowisku min 3 lata, 

 dobrej znajomości przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, 

 samodzielności i dokładności w działaniu, 

 znajomości języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację. 

Oferujemy: 

 stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę ; 

 szkolenia stanowiskowe;  

 możliwość rozwoju zawodowego; 

 ciekawe i ambitne zadania; 

 praca w dogodnej lokalizacji; 

 wczasy pod gruszą; 

 dofinansowanie do wypoczynku dzieci. 

CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres mailowy: adriana.danaj@ue.wroc.pl do dnia 15.03.2020 r. 
z podanym w temacie maila numerem referencyjnym: R-DSP-15.060.2020 
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Dziękujemy za zainteresowanie ofertą. Informujemy, że będziemy się kontaktować tylko z wybranymi osobami.  

 

Prosimy o dołączenie do zgłoszenia następującej klauzuli:  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie  naboru na stanowisko Starszego 

referenta ds. kadr i płac ogłoszonego przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.  

Oświadczam także, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną Administratora danych osobowych, czyli 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści 

moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że 

podanie tych danych było dobrowolne.  

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. 

 


