
Contract Administration to jedna z największych polskich firm oferujących kompleksowe usługi z obszaru 
kadr i płac oraz rozwiązania technologiczne automatyzujące procesy kadrowo - płacowe. Jesteśmy 
obecni na rynku ponad 30 lat i wciąż się rozwijamy. Zatrudniamy ponad 250 pracowników w 7 
lokalizacjach w Polsce, Czechach i na Słowacji. 

Obecnie do naszych zespołów jest poszukiwany/a: 

Stanowisko Młodszy/a Specjalista/ka ds.Kadr 

Opis stanowiska: 

•  Kontrola poprawności i kompletności dokumentów dostarczanych przez klienta i ich    właściwa 
kwalifikacja 

•  Prawidłowa ewidencja danych klientów w systemie komputerowym 
•  Porównywanie poprawności dokonanych przez siebie zapisów w systemie komputerowym z 

dokumentami źródłowymi 
• Samodzielne przygotowywanie wszelkiej dokumentacji kadrowej 
•  Rozliczanie czasu pracy 
•  Przygotowywanie umów cywilnoprawnych (np. umowy zlecenia i o dzieło); 
•  Dokonywanie zgłoszeń i wyrejestrowań z ZUS 
•  Współpraca z działem płac 
•  Kontakty w imieniu klienta z ZUS, GUS i PIP 
•  Samodzielne sporządzanie miesięcznych raportów dla klientów 
•  Kontrola, nadzorowanie i wspomaganie pracy młodszych pracowników 
•  Korespondencja z klientami 

Wymagania: 

• Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym (warunek konieczny) 
• Dobra znajomość przepisów prawa pracy 
• Znajomość przepisów dotyczących czasu pracy 
• Dobra znajomość programu Płatnik 
• Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel) 
• Znajomość programu kadrowo-płacowego Xpertis i SAP będzie dodatkowym atutem 
• Umiejętność pracy w zespole 
• Dobra organizacja pracy i umiejętność pracy pod presją czasu 
• Orientacja na klienta 
• Dokładność i zaangażowanie w powierzone obowiązki 

Oferujemy: 

• Umowę o pracę 
• Elastyczny czas pracy (7-9/15-17) 
• Pracę w międzynarodowym środowisku 
• Prywatną opiekę medyczną 
• Kartę sportową na preferencyjnych warunkach 
• Ubezpieczenie grupowe na preferencyjnych warunkach 
• Kursy językowe on-line (angielski, niemiecki) 
• Przyjazną atmosferę w zespole 
• Możliwość rozwoju 
• Szkolenia 



Klauzula 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że: 

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Contract Administration i spółki 
powiązane z siedzibą przy ul. Hrubieszowskiej 2, 01-209 Warszawa: Advartis Business Services sp. z o.o. 
Crowe Advartis Accounting sp. z o.o. Crowe Advartis Consulting sp. z o.o. Crowe Advartis Tax Advisers 
sp. z o.o. CA Property Services sp. z o.o. Poland Audit Services sp. z o.o. TGC Ordowska Kancelaria 
Prawnicza sp. k. TGC Rogozik Kancelaria Prawnicza sp. k. TGC Corporate Services sp. z o.o. TGC Tax 
Advisers sp. z o.o. 

Ponadto, informujemy, że: 

• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na 
podstawie uprawnienia wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy,  w zakresie: imienia 
i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i 
przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych 
danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO), 

• w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie 
Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie 
powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych 
dokumentach.  Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), 

• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia 
niniejszej rekrutacji 

• Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz  otrzymania 
ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, , usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także 
prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.. 

• Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. 
Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić przez 
złożenie oświadczenie w jeden lub kilka z poniższych sposobów: - wysłanie pisemnego 
oświadczenia na adres ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa, - wysłanie oświadczenia o 
cofnięciu zgody drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@ca-staff.eu 

• Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; https://uodo.gov.pl. 

• Odbiorcami danych mogą być podmioty publikujące powyższe ogłoszenie rekrutacyjne oraz 
podmioty z nimi współpracujące, a także dostawcy i firmy serwisujące systemy IT 
wspomagające przetwarzanie danych osobowych. 

• Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału 
w procesie rekrutacji. 

• Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą 
podejmowane w sposób zautomatyzowany. 

• W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony 
Danych wyznaczonym w CA pod adresem email:  iod@ca-staff.eu. 

 

https://uodo.gov.pl/

