
 

 

Nicromet to polska firma działająca w branży recyclingowej, specjalizująca się w produkcji stopów odlewniczych 

dla odlewni aluminium w Europie.  

 

W związku z intensywnym rozwojem firmy poszukujemy kandydatów/-ek do pracy na stanowisku: 

  

SPECJALISTA DS. PERSONALNYCH 
 

Miejsce pracy: OŚWIĘCIM 
Teren działania: Bestwinka, Oświęcim, Skawina 

Nr ref. SP/O/2017 

  
Do obowiązków na powyższym stanowisku należeć będzie: 

• Prowadzenie wszelkich procesów rekrutacyjnych dla potrzeb firmy; 

• Współpraca z agencjami pracy i firmami zewnętrznymi w zakresie dostarczania personelu; 

• Koordynacja realizacji planu szkoleń, w tym współpraca z jednostkami szkolącymi; 

• Rozliczanie ewidencji czasu pracy, urlopów itp. 

• Naliczanie i weryfikacja wynagrodzeń oraz zasiłków, obsługa w zakresie administracji personalnej oraz 
świadczeń pracowniczych, obsługa zajęć komorniczych itp.  

• Bieżąca współpraca z pracownikami firmy oraz instytucjami zewnętrznymi; 

• Raportowanie efektywności pracy do bezpośredniego przełożonego; 
 

Wymagania stawiane kandydatom: 

• Wykształcenie min. średnie preferowane wyższe kierunkowe (ZZL, ekonomia, prawo); 

• Doświadczenie zawodowe na samodzielnym stanowisku w zakresie obsługi kadrowej i/lub płacowej 
świadczeń dla pracowników; 

• Mile widziane doświadczenie w prowadzeniu procesów rekrutacyjnych oraz koordynowaniu szkoleń; 

• Wiedza z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; 

• Znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym   

• Biegła obsługa komputera w zakresie MS Office; 

• Umiejętność obsługi programu płatnik  ; 

• Umiejętność wyznaczania i realizacji celów; pracy pod presją czasu 

• Skrupulatność i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków; 

• Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne; 

• Prawo jazdy kat. B; 
 

Oferujemy: 

• Pełną wyzwań, ciekawą pracę w firmie z tradycjami i ugruntowaną pozycją rynkową; 

• Dużą samodzielność i odpowiedzialność w pracy; 

• Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę; 
 
Rekrutacja: 
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji (CV wraz z listem motywacyjnym) drogą elektroniczną na adres: 
rekrutacja@nicromet.pl. W temacie wiadomości prosimy wpisać numer referencyjny Nr ref. SP/O/2017 
 

Firma zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. 
 
 
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

 


