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 Białystok, dnia 14.06.2021 

OFERTA PRACY 

Stowarzyszenie MY DLA INNYCH z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Antoniuk Fabryczny 34 
ogłasza nabór na stanowisko Specjalista ds. Kadr i Płac.  

I. Funkcje podstawowe wykonywane na stanowisku:  
Specjalista ds. Kadr i Płac w  Zakładzie Aktywności Zawodowej w szczególności będzie odpowiadał za: 

• prowadzenie szczegółowej dokumentacji pracowniczej (teczki personalne, karty 
wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, ewidencja czasu pracy); 

• sporządzanie umów o pracę, wypowiedzeń umów o pracę, wystawianie świadectw 
pracy; 

• sporządzanie umów cywilnoprawnych (umowy o dzieło, umowy zlecenie) dla 
zleceniobiorców; 

• sporządzanie list płac, odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób 
fizycznych; 

• rozliczanie umów o dzieło i umów zlecenie; 
• sporządzanie deklaracji do ZUS, Urzędu Skarbowego, GUS, PFRON; 
• rozliczanie delegacji pracowniczych; 
• sporządzanie planów urlopowych, ewidencja i rozliczanie urlopów pracowniczych; 
• ewidencja zwolnień lekarskich; 
• nadzór nad lekarskimi badaniami okresowymi pracowników; 
• wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach; 
• udzielanie pracownikom informacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; 
• sporządzanie wymaganych przepisami sprawozdań, zestawień i raportów; 
• mile widziana umiejętność obsługi programu GratyfikantGT. 

 
Wymagania:  

1. Szczegółowa wiedza w zakresie prawa pracy, zatrudniania osób z niepełnosprawnościami; 
2. Wykształcenie wyższe o kierunku ekonomicznym lub pokrewnym,  
3. Doświadczenie na samodzielnym stanowisku w obszarze kadrowo- płacowym 
4. Dobra znajomość pakietu MS Office, 
5. Umiejętność pracy w zespole, samodzielność w działaniu oraz odpowiedzialność za 

powierzone zadania, 
6. Dobra organizacja pracy, 
7. Gotowość do nauki 
 

II. Wymagania dodatkowe 
1. Dojrzałość emocjonalna, odporność psychiczna, asertywność; 
2. Umiejętność organizacji pracy; 
3. Umiejętność nawiązywania i budowania relacji, komunikatywność; 
4. Umiejętność pracy samodzielnej, w zespole i z drugim człowiekiem; 
5. Dyspozycyjność, konsekwencja, odpowiedzialność, elastyczność, kreatywność; 
6. Gotowość do podnoszenia kwalifikacji.  
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III. Wymagane dokumenty: 
• CV wraz z oświadczeniem oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do 

celów rekrutacji;  
• kopia dokumentu/ów potwierdzającego/ych kwalifikacje; 

IV. Termin i miejsce składania dokumentów:  
• Termin: do dnia 30.06.2021 r., do godziny 12:00. Decyduje data wpływu do biura; 

• Miejsce: dokumenty aplikacyjne należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail 
rekrutacja@mydlainnych.pl, w tytule: Specjalista ds. Kadr i Płac, bądź dostarczyć osobiście/pocztą 
tradycyjną do biura Stowarzyszenia „MY DLA INNYCH” -  ul. Antoniuk Fabryczny 34, 15-741 
Białystok. 

V. Warunki pracy na stanowisku:  
• Wymiar czasu pracy: 1 etat;  

• Forma zatrudnienia: Umowa o pracę, pierwsza umowa na okres próbny - 3 miesiące; 

 • Miejsce świadczenia pracy: Białystok;  

• Wynagrodzenie w wysokości brutto 3100 -3800 zł w zależności od doświadczenia;  

• Termin rozpoczęcia – lipiec 2021 r.  

 

Kandydaci spełniający niezbędne wymagania zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie spotkania.  

Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane. 
Złożone aplikacje nie podlegają zwrotowi.  

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu 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). 
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