
 
 

„GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH KOLBUDY” Sp. z o.o. 
 

W związku z rozwojem firmy, poszukujemy do naszego zespołu osób do pracy na stanowisku: 
 

SPECJALISTA DS. PERSONALNYCH I ADMINISTRACYJNYCH 
                   
 
Miejsce pracy:  

− „Gminny Zakład Usług Komunalnych Kolbudy” Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 4, 83-050 Kolbudy 

 

Oczekiwania: 

− Wykształcenie wyższe. 

− Minimum rok doświadczenia w pracy w dziale kadr lub dziale kadr i płac. 

− Bardzo dobra znajomość przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. 

− Znajomość programu Płatnik. 

− Znajomość pakietu MS Office (szczególnie Excel). 

− Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne. 

− Zaangażowanie i samodzielność w działaniu. 

− Bardzo dobra organizacja pracy własnej. 

− Mile widziana znajomość programu Gratyfikant.  

− Mile widziana praktyczna umiejętność naliczania wynagrodzeń (w tym wynagrodzeń chorobowych 

i zasiłków). 

 

Zakres obowiązków osób zatrudnionych będzie obejmował między innymi: 

− Przygotowywanie dokumentów pracowniczych, począwszy od zatrudnienia do zakończenia 

współpracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

− Prowadzenie akt pracowniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa . 

− Przygotowywanie umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych. 

− Prowadzenie ewidencji czasu pracy (czas pracy, urlopy, zwolnienia lekarskie). 

− Wprowadzanie i aktualizacja danych w systemie kadrowo-płacowym. 

− Sporządzanie deklaracji dla GUS, ZUS itp. 

− Wsparcie Księgowego i Zarządu w sprawach pracowniczych. 

− Przygotowywanie umów cywilno-prawnych. 

− Współpraca z kontrahentami Spółki. 

− Nadzór nad realizacją zawartych umów, przygotowywanie sprawozdań. 

 

Oferujemy: 

− umowę o pracę, 

− pracę na pełen etat – liczba godzin pracy w tygodniu: 40, 

− konkurencyjne wynagrodzenie w stabilnej firmie, 

− odpowiedzialną pracę w kilkunastoosobowym zespole. 

 
 
 
Jeśli jesteś osobą aktywną i dynamiczną w działaniu, zapraszamy do składania aplikacji. 
Osoby zainteresowane podjęciem pracy w „Gminnym Zakładzie Usług Komunalnych Kolbudy” Sp. z o.o. prosimy 
o przesłanie swojego CV oraz Listu Motywacyjnego bezpośrednio na skrzynkę e-mail: biuro@gzuk.kolbudy.pl  
 

mailto:biuro@gzuk.kolbudy.pl


 
w tytule maila wpisując: „Specjalista ds. personalnych” lub listownie na adres: Gminny Zakład Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 4, 83-050 Kolbudy z dopiskiem na kopercie: „Specjalista ds. 
personalnych”. 
 
Termin nadsyłania ofert: 17 stycznia 2020 roku.  
 

W dokumentach aplikacyjnych prosimy zawrzeć klauzulę: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie wszystkich danych osobowych (w tym tych nie wymienionych w art. 22(1) 
kodeksu pracy, a w szczególności mojego wizerunku) zawartym w niniejszym dokumentach do realizacji 
procesu rekrutacji zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000). 
 
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 
 

 
 

PREZES ZARZĄDU 
 

Krzysztof Hypki 
 


