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www.votum-sa.pl bezpłatna infolinia: 800 217 417 

VOTUM S.A. jest największym w Europie Środkowo-Wschodniej podmiotem oferującym kompleksową 
pomoc w sprawach odszkodowawczych. W ciągu dziesięciu lat działalności firma reprezentowała  
w sporach z ubezpieczycielami liczne grono zadowolonych Klientów. Zaufało nam ponad 180 000 osób. 
Spółka w grudniu 2010 roku zadebiutowała na parkiecie głównym Giełdy Papierów Wartościowych  
w Warszawie

W oparciu o wieloletnie doświadczenie i profesjonalizm VOTUM S.A. ugruntowało swoją  
pozycję na rynku odszkodowań. Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Specjalisty ds. Kadr i Płac (m/k)

Miejsce pracy: Wrocław
Nr ref.: V/SKP/07/16 

Do obowiązków Specjalisty ds. Kadr i Płac należeć będzie obsługa kadrowo-płacowa pracowników 
i współpracowników spółki, w tym m.in.: sporządzanie list płac pracowników i zleceniobiorców spółki, 
prowadzenie i sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej, wprowadzanie danych do systemu 
kadrowo-płacowego, rozliczanie czasu pracy wystawianie rachunków do umów zleceń, sporządzanie 
deklaracji PIT, PFRON oraz do ZUS.

Wymagania:

• wykształcenie wyższe, 

• co najmniej 2 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku – warunek konieczny, 

• wiedza z zakresu prawa pracy, podatków i ubezpieczeń społecznych, 

• biegła obsługa komputera- pakiet MS Office, 

• samodzielność i dobra organizacja pracy, 

• komunikatywność oraz umiejętność współpracy, 

• dokładność i umiejętność pracy pod presją czasu, 

• doświadczenie w obsłudze programu symfonia i płatnik będzie dodatkowym atutem. 

Oferujemy:

• pracę w stabilnej spółce notowanej na GPW, 

• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, 

• pakiet socjalny, 

• dobrą atmosferę pracy, 

• miejsce pracy zlokalizowane w budynku dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Rekrutację możemy zakończyć przed upływem terminu publikacji ogłoszenia 
dlatego zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji (CV oraz listu motywacyjnego) 

w możliwie szybkim terminie na adres:

HR@votum-sa.pl 

z podanym w temacie nr ref.: V/SKP/07/16.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu 
rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2135).


