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OFERTA nr 2021/14 

Informacje dotyczące pracodawcy 

Nazwa firmy/pracodawcy MGM Projekt Sp. z o. o. 

Adres pracodawcy (ulica, 

miejscowość, kod pocztowy) 
Ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów 

Adres strony internetowej  http://www.mgmprojekt.pl/ 

Osoba do kontaktu kandydatów z 

pracodawcą 
Patrycja Wantuch 

Sposób aplikacji lub kontaktu 

kandydatów z pracodawcą 
kadry@mgmprojekt.pl 

Data ważności oferty 30-04-2021 

Wymagania 

Wykształcenie 
wyższe licencjackie/wyższe inżynierskie wyższe 
magisterskie 

Kierunek/specjalność - 

Znajomość języków obcych Język angielski 

Umiejętności/kwalifikacje/uprawienia - 

Inne - 

Opis stanowiska pracy 

Nazwa stanowiska pracy 

Specjalista ds. Kadr i Płac 

 

Rodzaj oferty 
praca stała 

 

Rodzaj umowy   umowa o pracę 

Wymiar czasu pracy Pełny etat Wysokość wynagrodzenia brutto - zł 

Miejsce pracy (woj. miejscowość) Śląskie, Chorzów Liczba wakatów 1 

mailto:biurokarier@ujd.edu.pl
http://www.bk.ujd.edu.pl/


Zakres obowiązków 

 Prowadzenie procesów rekrutacyjnych, tworzenie 

publikacji i ogłoszeń rekrutacyjnych, 

 Przygotowywanie dokumentów związanych z 

nawiązaniem, przebiegiem i rozwiązaniem stosunku 

pracy, 

 Prawidłowe i terminowe naliczanie wynagrodzeń, 

sporządzanie list płac, 

 Zakładanie i prowadzenie akt osobowych oraz 

dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem 

pracy, 

 Ewidencja czasu pracy, urlopów oraz zwolnień 

lekarskich, 

 Kontrola ważności orzeczeń lekarskich oraz 

przygotowywanie skierowań na badania lekarskie 

wstępne, okresowe i kontrolne, 

 Kontrola nad szkoleniami BHP oraz współpraca z osobą 

odpowiedzialną za zagadnienia z zakresu BHP, 

 Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i 

zgłoszeniowych ZUS, deklaracji PIT, 

 Obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych 

INNE INFORMACJE PRACODAWCY DLA KANDYDATÓW 

 

Łącząc pracę zespołową z pasją do wdrażania odnawialnych źródeł energii staliśmy się wiodącym 

partnerem w branży fotowoltaicznej oraz elektroenergetycznej w Polsce. We wszystkich obszarach 

swojego działania MGM Projekt Sp. z o. o. koncentruje się przede wszystkim na oferowaniu 

swoim Klientom usług najwyższej jakości. W związku z rozwojem biura w Chorzowie 

poszukujemy osoby, która wesprze nas w realizacji codziennych zadań na stanowisku: 

Specjalista ds. Kadr i Płac 
Miejsce pracy: Chorzów 

Województwo: śląskie 

 

Zakres obowiązków: 

 Prowadzenie procesów rekrutacyjnych, tworzenie publikacji i ogłoszeń rekrutacyjnych, 

 Przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązaniem, przebiegiem i rozwiązaniem 

stosunku pracy, 

 Prawidłowe i terminowe naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list płac, 

 Zakładanie i prowadzenie akt osobowych oraz dokumentacji w sprawach związanych ze 

stosunkiem pracy, 

 Ewidencja czasu pracy, urlopów oraz zwolnień lekarskich, 

 Kontrola ważności orzeczeń lekarskich oraz przygotowywanie skierowań na badania 

lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne, 

 Kontrola nad szkoleniami BHP oraz współpraca z osobą odpowiedzialną za zagadnienia z 



zakresu BHP, 

 Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i zgłoszeniowych ZUS, deklaracji PIT, 

 Obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych 

Wymagania: 

 Ukończone studia wyższe na kierunku kardy i płace, ekonomicznym, finansowo-

rachunkowym i/lub kurs z zakresu kadr i płac lub ostatni semestr studiów,  

 Mile widziane min. roczne doświadczenie na podobnym stanowisku, 

 Znajomość przepisów prawa pracy, przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i podatku 

dochodowego od osób fizycznych oraz umiejętność praktycznego ich zastosowania, 

 Znajomość programu płatnik, 

 Znajomość zasad prowadzenia oraz archiwizacji dokumentacji kadrowej,  

 Doświadczenie w zakresie wprowadzania metod Human Resources będzie dodatkowym 

atutem 

Z naszej strony oferujemy:  

 Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, 

 Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i zaangażowania w pracę, 

 Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie, w ambitnym zespole, 

 Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zdobywania nowych umiejętności, 

zarówno w dziale kadrowo-płacowym, jak i w księgowości, 

 Niezbędne narzędzia pracy. 

 

 

Osoby zainteresowane pracą prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres: 

kadry@mgmprojekt.pl 

Prosimy o dopisanie poniższej klauzuli: 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez MGM Projekt Sp. z o.o. z 

siedzibą w Katowicach zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę  na przetwarzanie przez 

ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji."  

Administratorem Państwa danych osobowych jest MGM Projekt Sp. z o. o. Osobie ubiegającej się 

o zatrudnienie przysługuje prawo: dostępu do danych, sprostowania i usunięcia  danych, 

ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz do cofnięcia 

zgody na wykorzystywanie danych kontaktowych. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


