Spółka Dolkom z siedzibą we Wrocławiu należy do grupy kapitałowej PKP PLK S.A. Posiada ponad 60-letnie doświadczenie
w realizacji napraw nawierzchni kolejowej, profesjonalny sprzęt i bogate zaplecze maszyn o dużej wydajności oraz wykwalifikowaną
kadrę techniczną i zarządzającą.
Do działu pracowniczego w biurze zarządu Spółki poszukujemy osoby na stanowisko:

SPECJALISTA DS. PLANOWANIA
I ROZLICZANIA FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ
miejsce pracy: Wrocław
zatrudnienie – wrzesień/pażdziernik 2021r.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
•
udział w tworzeniu corocznych planów działalności spółki w zakresie funduszu wynagrodzeń
•
planowanie budżetu: kosztów wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, zatrudnienia, podwyżek itp.
•
sporządzanie planu zatrudnienia i wynagrodzeń w układzie rocznym, kwartalnym i miesięcznym, w rozbiciu na zespoły
i stanowiska
•
prognozowanie, monitorowanie i rozliczanie realizacji planu kosztów wynagrodzeń, analizowanie wskaźnika wzrostu
wynagrodzeń
•
prowadzenie ewidencji funduszu premii, rozliczanie funduszu premii
•
prowadzenie sprawozdawczości: właścicielskiej PKP PLK, GUS, PFRON
•
nadzór nad prawidłowością rozliczania czasu pracy w wybranych jednostkach organizacyjnych spółki
Wymagania:
• wykształcenie średnie lub wyższe
• 2 lata stażu pracy na samodzielnym stanowisku
• znajomość przepisów prawa pracy
• mile widziana znajomość branży kolejowej
• umiejętność analitycznego myślenia i pracy z dużą ilością danych
• umiejętność organizacji pracy własnej
• zdolność do szybkiego uczenia się
• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
Oferujemy:
• pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie
• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
• możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych
• szeroki wachlarz świadczeń pozapłacowych:
➢ ubezpieczenia zdrowotne
➢ pakiety medyczne
➢ ulgi na przejazdy kolejowe do 99%
➢ karty multisport
➢ dofinansowanie do wczasów i wycieczek

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres:
kariera@dolkom.pl
Prosimy o dodanie do CV następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM sp. z o.o. danych osobowych zawartych w moich
dokumentach aplikacyjnych w celach:
1.
realizacji procesu rekrutacyjnego, oceny formalnej i merytorycznej mojej kandydatury oraz ewentualne podpisanie ze mną odpowiedniej umowy o pracę
2.
archiwizacji danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych w celu późniejszego przedstawienia oferty zatrudnienia w dowolnym czasie.
Tak

*zaznaczyć właściwe
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