
Oferta pracy 
 

Specjalista ds. kadr z obsługą sekretariatu 
 
 

Miejsce pracy – Bielsko-Biała 
 
Do zadań zatrudnionej osoby będzie należało: 
 organizacja pracy sekretariatu Spółki 
 obsługa oraz archiwizacja papierowa i elektroniczna dokumentacji, 
 prowadzenie korespondencji firmowej (przyjmowanie, rejestrowanie i wysyłanie poczty), 
 dbanie o wewnętrzny obieg dokumentów, 
 redagowanie wstępnych projektów pism i prowadzenie właściwych rejestrów, 
 wyszukiwanie, gromadzenie i przygotowywanie dokumentów, 
 prowadzenie terminarza spotkań, kontrola terminów, 
 przygotowywanie i obsługa konferencji, zebrań i spotkań, obsługa posiedzeń Zarządu, 

Rady Nadzorczej, WZA 
 zaopatrywanie biura w materiały potrzebne do funkcjonowania biura (tj. artykuły 

papiernicze, drobny sprzęt biurowy, zaopatrzenie socjalne), 
 przygotowywanie umów o pracę, zlecenie, o dzieło oraz potrzebnej dokumentacji 

związanej z zatrudnieniem 
 administrowanie aktami osobowymi pracowników i prowadzenie dokumentacji kadrowej 
 weryfikacja list obecności 
 wprowadzanie danych do systemu płacowo-kadrowego 
 zarejestrowanie, wyrejestrowanie i rejestracja zmian pracowników w systemie płacowo-

kadrowym 
 prowadzenie i rozliczanie ewidencji czasu pracy, przygotowywanie grafików pracy oraz 

ewidencja i weryfikacja w systemie płacowo-kadrowym planowanego czasu pracy, 
wypracowanych godzin, nadgodzin, dni urlopowych, zwolnień lekarskich itp. 

 obsługa kadrowa pracowników – sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach, 
sporządzanie świadectw pracy, itp. 

 dbałość o ład i porządek w biurze. 
 
Wymagania: 
 wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: ekonomia, zarządzanie zasobami 

ludzkimi, administracja 
 doświadczenie min. 5 lat w administracji, 
 biegła znajomość prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych 
 sprawna organizacja pracy własnej, 
 umiejętność pracy zespołowej  
 umiejętność obsługi urządzeń biurowych,  
 dokładność 
 samodzielność 
 bardzo dobra organizacja pracy 

 
Oferujemy: 
 stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, 
 praca w pełnym wymiarze czasu pracy 
 
Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 
 
Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 13.11.2019 r. na adres: biuro@bht.com.pl 
lub Beskidzki Hurt Towarowy S.A. ul. Wypoczynkowa 78, 43-300 Bielsko-Biała. 



 
 
Do oferty prosimy o dołączenie podpisanej Klauzuli Informacyjnej RODO. W temacie prosimy 
o umieszczenie: Oferta pracy, Imię i Nazwisko. 
 
Prosimy o umieszczenie w CV poniższej klauzuli: 
W zakresie dobrowolnych danych osobowych, ponad te które zostały określone w art. 22¹ 
kodeksu pracy, wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez Beskidzki Hurt Towarowy S.A. 
z siedzibą przy ul. Wypoczynkowa 78 w 43-300 Bielsko-Biała, wpisaną do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000144861, w celu 
niezbędnym do realizacji procesu rekrutacyjnego. 
 
Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane do innych naszych rekrutacji, umieść 
dodatkowo w CV następującą zgodę: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Beskidzki Hurt Towarowy 
S.A. z siedzibą przy ul. Wypoczynkowa 78 w 43-300 Bielsko-Biała, wpisaną do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000144861, 
w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Administratora. 


