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         Piaski, dnia 04.08.2022 r. 

 
Ogłoszenie o naborze pracowników 

„Betrans” sp. z o. o., Kalisko 13, 97-400 Bełchatów 
 

Specjalista ds. Kadrowych i Płac 
 
 

Opis stanowiska: 

 

1. Wprowadzanie danych kadrowych do systemu kadrowo – płacowego. 

2. Prowadzenie całości administracyjnej kadrowej Spółki: 

• prowadzenie akt osobowych pracowników, 

• sporządzanie dokumentów związanych z nawiązaniem, trwaniem i ustaniem 

stosunku pracy,  

• aktualizowanie dokumentacji osobowej pracowników,  

• archiwizowanie akt pracowniczych, 

• prowadzenie ewidencji urlopowej,  

3. Sporządzanie i wydawanie pracownikom zaświadczeń o zatrudnieniu. 

4. Organizowanie oraz protokołowanie spotkań ze Stroną Społeczną w zakresie spraw 

pracowniczych. 

5. Raportowanie sytuacji społecznej. 

6. Sporządzenie sprawozdań i raportów w zakresie kadr i płac na potrzeby wewnętrzne 

Spółki. 

7. Prowadzenie we współpracy z wyznaczonymi podmiotami z GK PGE analiz 

strategicznych i bieżących w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.  

 

Wymagania kwalifikacyjne: 

• wykształcenie wyższe o kierunku ekonomia, administracja lub zarządzanie,   

• doświadczenie zawodowe: preferowane udokumentowane doświadczenie na 

analogicznym stanowisku minimum 3 lata,  

• biegła obsługa pakietu MS Office, 

• prawo jazdy kat. B,  

• radzenie sobie w sytuacjach stresowych, 

• skrupulatność,  

• dokładność w wykonywaniu zadań,  

• mile widziana znajomość programu kadrowo – płacowego (SAP ZKL), 

• umiejętność pracy pod presją czasu,  

• umiejętność pracy w zespole.  

 
Miejsce pracy: 

• Piaski,  
 



 

 

 

 
 
Oferujemy: 

• zatrudnienie na umowę o pracę, 

• możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji, 
 
 
Dokumenty aplikacyjne: 

• Curriculum vitae z załączoną klauzulą zgody, 
(do pobrania ze strony: https://betrans.pl/aktualnosci//dokumenty-rekrutacyjne), 

• List motywacyjny, 

 
Oferty kandydatów zawierające wymagane dokumenty proszę przesyłać do dnia 12.08.2022 r.                       
lub dostarczyć osobiście do Działu Kadr i Płac, pok. nr 3 Piaski 4, 97-410 Kleszczów lub na adres: 
zatrudnienie@betrans.pl. Oferta przesłana na inny adres mailowy nie będzie przyjęta a wiadomość 
będzie trwale usunięta. 
 
- Zastrzegamy sobie możliwość nawiązania kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. 
- Nadesłanych ofert nie zwracamy. 
- Oferty niespełniające wymogów formalnych oraz te, które zostaną nadesłane po terminie nie będą 

rozpatrywane.  
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