
Twórz z nami piękno!
Marmite to innowacyjna firma będąca liderem na rynku produktów łazienkowych z przetworzonego kamienia. Jest częścią ESG (Engineered 

Stone Group), a jej właścicielem jest amerykański holding inwestycyjny Cranemere. Marmite jest obecna na międzynarodowych rynkach od 

ponad 40 lat. Jej korzenie wywodzą się ze Szwecji, a od 30 lat jest obecna w Polsce gdzie jest zlokalizowana produkcja i główna siedziba firmy. 

Marmite jest firmą B2B, a jej klienci to największe marki i firmy z branży łazienkowej na świecie. Główne kompetencje firmy to projektowanie, 

wdrażanie i produkcja unikalnych produktów, które są sprzedawane pod markami klienta lub innych marek grupy.

Ze względu na dynamiczny rozwój szukamy kandydatów do działu HR na stanowisko :

Specjalista ds. Kadr i Płac
Miejsce pracy: Zakrzewo, k. Poznania

Zakres obowiązków:
• Obsługa systemu kadrowo – płacowego,
• Naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie listy płac (uop, ucp),
• Sporządzanie sprawozdań i deklaracji PFRON, US, ZUS,
• Rozliczanie i kontrola czasu pracy,
• Obsługa pracowników w obszarze płacowym,
• Obsługa zajęć komorniczych i administracyjnych,
• Sporządzanie raportów kadrowo – płacowych.

Wymagania:
• Wykształcenie wyższe (mile widziane kierunki finansowe lub pokrewne),
• Znajomość przepisów prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych,
• Min. 3 lata doświadczenia zawodowego w dziale kadr i płac (mile widziane doświadczenie w firmie produkcyjnej),
• Umiejętności samodzielnego naliczania listy płac z uwzględnieniem różnych składników płacowych,
• Bardzo dobra znajomość j. angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację,
• Terminowość, rzetelność i dokładność. 

Oferujemy:
• Atrakcyjne wynagrodzeni i pracę na pełen etat w firmie o stabilnej pozycji na rynku i międzynarodowym środowisku,
• Duże możliwości rozwoju i poszerzania wiedzy orasz szkoleń podnoszących kwalifikacje, 
• Dostęp do szerokiego zakresu benefitów :
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Każdy z naszych pracowników może liczyć na szereg dodatkowych korzyści:
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Wyślij CV!
Wszystkich zainteresowanych prosimy o telefon pod numerem 607 688 762
lub email na adres rekrutacja@marmite.eu


