Firma RAD-POL od kilkudziesięciu lat łączy sztukę włoskich mistrzów stylowego wzornictwa
meblowego z solidnym polskim wykonaniem. Jest dystrybutorem i producentem ekskluzywnych mebli
stylowych. Posiada w swojej ofercie tysiące wzorów i kolorów tkanin dekoracyjnych i obiciowych.

W związku dynamicznym rozwojem aktualnie poszukuje pracownika na stanowisko:

Pracownik ds. kadr i administracji
Lokalizacja: Pruszków k. Warszawy
Do zadań osoby zatrudnionej na ww. stanowisku będzie należało:
• prowadzenie akt osobowych i dokumentacji pracowniczej
• sporządzanie list płac oraz deklaracji
• sporządzanie ewidencji czasu pracy, zestawień i raportów kadrowo-płacowych
• bezpośrednia, telefoniczna oraz e-mailowa obsługa Klientów biura
• ewidencja korespondencji przychodzącej i wychodzącej
• zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentacji
• współpraca z dostawcami produkcyjnymi oraz wybranych usług, w tym zaopatrzenie
• prowadzenie zestawień
• bieżące wsparcie administracyjne dla pracowników firmy
• dbanie o wizerunek
Od kandydatów wymagamy:
• Praktycznej znajomości przepisów prawa pracy
• Komunikatywnej znajomości języka angielskiego
• Zdolności organizacyjnych
• Komunikatywności i otwartości
• Sumienności, rzetelności, dokładności i terminowości
• Bardzo dobrej znajomość obsługi komputera oraz programów biurowych (pakiet MS Office)
• Znajomość programu Płatnik
• Doświadczenia na podobnym stanowisku
Oferujemy:
• Merytoryczne wsparcie w pierwszych miesiącach pracy
• Niezbędne narzędzia pracy
• Zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
• Atrakcyjne i stabilne warunki zatrudnienia

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV na adres: biuro@rad-pol.com.pl
lub kontakt telefoniczny: 22/758 66 69.

Wysyłając dokumenty prosimy o załączenie klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez RAD-POL SP. Z O.O. dla potrzeb niezbędnych 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)."

