
Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka  S.A. 

Specjalista ds. Kadr i Płac 
Miejsce pracy: Krynica - Zdrój 

 

Do zakresu obowiązków należeć  będzie  samodzielna  kompleksowa  obsługa kadrowo - płacowa 

Spółki, która obejmować będzie m. in.: 

• Prowadzenie dokumentacji pracowniczej związanej z nawiązaniem, przebiegiem oraz 

rozwiązaniem stosunku  pracy.  

• Naliczanie płac oraz innych składników wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

• Przygotowywanie i  rozliczanie umów cywilnoprawnych. 

• Przygotowywanie listy płac, naliczanie wynagrodzenia, zasiłków oraz podatków, kontrola 

poprawności naliczeń. 

• Nadzorowanie terminowości przeprowadzania badań lekarskich. 

•  Sporządzanie dokumentacji, raportów, sprawozdań i deklaracji  ZUS, GUS, PIT, PFRON.  

• Udział w opracowywaniu regulacji wewnętrznych, dotyczących spraw pracowniczych. 

• Rozliczanie czasu pracy pracowników, ewidencja  czasu pracy, monitorowanie godzin 

nadliczbowych (raportowanie, przestrzeganie limitów, analizy, bieżące reagowanie na 

ewentualne nieprawidłowości). 

• Wsparcie merytoryczne z zakresu prawa pracy dla osób zarządzających. 

 

Od kandydatów oczekujemy 

 

• Wykształcenia wyższego, preferowane kierunki: finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi. 

• Praktycznej znajomości przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz 

podatku dochodowego od osób fizycznych i  prawnych popartej minimum 5 letnim 

doświadczeniem na podobnym stanowisku. 

• Terminowości, dokładności oraz odpowiedzialności za wykonywaną pracę. 

• Profesjonalizmu w działaniu, samodzielności, inicjatywy oraz otwartości na zmiany. 

• Znajomości obsługi  programu PŁATNIK. 

• Biegłej znajomości  pakietu MS Office (w szczególności Ms Excel). 

• Mile widziana znajomość języka angielskiego. 

Oferujemy 

• Ciekawą i odpowiedzialną pracę.  

• Atrakcyjne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenia. 

 

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie aplikacji zawierającej CV i list motywacyjny na adres 

e-mail: kadry@jaworzynakrynicka.pl  do dnia 15 września  2018 r. 

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty.  

 

Prosimy o dopisanie następującego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych:   



„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez KGJK S.A. dobrowolnie udostępnionych moich danych 

osobowych, zawartych w przekazanych dokumentach rekrutacyjnych, w celu i zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy”. 

 /podpis osoby składającej oświadczenie/ 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:  

 

 

Stosownie do treści art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 

dnia 10 maja 2018 z późn. zm., informuję, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w procesie rekrutacji jest Kolej Gondolowa 

Jaworzyna Krynicka S.A. 

2. Siedziba administratora znajduje się w Krynicy Zdroju przy ul. Czarny Potok 75, 33-380 Krynica-Zdrój. 

3. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w następujący sposób: 

- emailowo: iodo@jaworzynakrynicka.pl, 

- pisemnie na adres siedziby. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia przez Pana/Panią zatrudnienia tj. w realizacji 

procedury rozpatrzenia aplikacji o pracę.  

5. Dane osobowe będą udostępniane: 

a. usługodawcy hostingowemu poczty kadry@jaworzynakrynicka.pl, w celu realizacji procesu 

rekrutacji – elektronicznie, 

b. podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów obowiązującego prawa. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji. 

7. Państwa dane osobowe pozyskaliśmy: 

a. Bezpośrednio w momencie przesłania aplikacji bezpośrednio do KGJK S.A.  

b. Przez pośrednika realizującego umowę polegającą na przeprowadzeniu rekrutacji np. w 

momencie wypełnienia aplikacji online w zewnętrznym serwisie. 

8. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą oraz uzasadniony 

cel administratora, stanowiący chęć zatrudnienia kandydata. 

9. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo: 

1) dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia,  

2) ograniczenia przetwarzania, 

3) przenoszenia danych, 

4) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez pływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji 

celów, dla których są przetwarzane. 

 

 

 


