NZOZ Akademicka Poliklinika Stomatologiczna

W związku z tworzeniem nowych miejsc pracy poszukujemy osób na stanowisko:

Specjalista ds. Płac

(Miejsce pracy: Wrocław)

Zadania
Obliczanie wynagrodzeń za pracę oraz innych świadczeń należnych
pracownikom na podst. przepisów płacowych, podatkowych oraz ZUS,

Naliczanie świadczeń należnych pracownikom oraz emerytom
i rencistom z zakładu z ZFŚS,

Obliczanie wynagrodzeń oraz innych świadczeń wypłacanych
na podstawie umów cywilnoprawnych,

Ustalenie wysokości potrąceń komorniczych, prowadzenie
ewidencji potrąceń oraz prowadzenie korespondencji
z urzędami Komorników Sądowych,

Obliczanie, prowadzenie bieżącej i terminowej dokumentacji oraz
rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych, składek ZUS,
Funduszu Pracy i składki zdrowotnej,
Wystawianie dokumentacji płacowej do praw emerytalno-rentowych,
zasiłków itp.,
Rozliczanie zasiłków z ubezpieczeń społecznych, urlopów wychowawczych i innych przerw w wykonaniu pracy,

Prowadzenie korespondencji z US, ZUS oraz innymi podmiotami,
Prowadzenie ewidencji wydatkowania środków dot. wynagrodzeń i składników pochodnych od wynagrodzeń,
Bieżąca analiza zmian przepisów prawa dot. zasad wynagradzania, podatków oraz zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym,

Prowadzanie ewidencji wynagrodzeń oraz zasiłków z ubezpieczeń
społecznych,

Udział w komisjach inwentaryzacyjnych,

Naliczanie i korygowanie wpłat do PPK oraz raportowanie do ZUS,

Realizacja przelewów i stały kontakt z bankami,

Przygotowanie dokumentów księgowych dotyczących kosztów
wynagrodzeń oraz składników pochodnych od wynagrodzeń,

Prowadzenie i rozliczanie kasy gotówkowej,
Przygotowanie raportów, wskaźników, sprawozdań.

Wymagania
Min. 2-3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
Wykształcenie wyższe z zakresu finansów, rachunkowości, ekonomii
lub matematyki,
Dobra znajomość pakietu MS Office,
Znajomość programu Enova (mile widziane),

Praktyczna znajomość kodeksu pracy i innych przepisów
prawa pracy, przepisów podatkowych i przepisów związanych
z ubezpieczeniami społecznymi,
Dobra organizacja pracy.

Oferujemy
Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
Pracę w zespole ambitnych specjalistów dynamicznie rozwijającej się placówki,
Możliwość rozwoju zawodowego oraz doskonalenia umiejętności i poszerzania wiedzy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres email: rekrutacja@aps.wroclaw.pl
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji tej oraz przyszłych rekrutacji, zgodnie z ustawą z
dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (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 (RODO)”. Bez powyższej klauzuli CV będzie
natychmiast usunięte. Można dodatkowo zawrzeć następującą informację: "Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji."
Informujemy, że Administratorem danych jest Stomatologiczne Centrum Transferu Technologii Sp. z o. o z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 26. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan
prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe.
Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

rekrutacja@aps.wroclaw.pl

790 444 392

ul. Krakowska 26

@apswroc

