
 

 

 

Hiab jest światowym liderem w dziedzinie przeładunku drogowego. Firma zatrudnia około 2800 profesjonalistów, którzy pracują 

nad dostarczaniem odbiorcom na całym świecie produktów i usług o niezrównanej wydajności. Nasz asortyment obejmuje 
żurawie cargo HIAB, żurawie leśne i recyklingowe JONSERED, żurawie leśne LOGLIFT, podwieszane wózki widłowe MOFFETT 
oraz urządzenia do wymiany nadwozi MULTILIFT, jak również platformy załadunkowe DEL, WALTCO i ZEPRO. www.hiab.com 

Hiab jest częścią Cargotec. W 2015 roku obroty firmy Cargotec wynosiły 3,7 miliarda euro. Przedsiębiorstwo zatrudnia około 
11 000 pracowników. Akcje Cargotec klasy B są notowane w helsińskim oddziale NASDAQ OMX. Ich symbol giełdowy to 
CGCBV. www.cargotec.com 

Budowa naszej montowni w Stargardzie została uznana przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych za 
największą zagraniczną inwestycję w 2009 roku. W 2013 roku otworzyliśmy drugi zakład montażowy w Stargardzie. 

Oferta 

DO DZIAŁU PERSONALNEGO POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA STANOWISKO 

SPECJALISTA DS. PŁAC 

Oferujemy: 

Oferujemy możliwość zdobywania doświadczenia w organizacji opartej na skandynawskich standardach; ciekawe, 

pełne wyzwań zadania i możliwość rozwoju w międzynarodowym środowisku, a także atmosferę sprzyjającą 

codziennej współpracy.  

Obowiązki na stanowisku pracy: 

• obsługa procesów płacowych w programie TETA, 

• przygotowywanie oraz kontrola poprawności naliczeń listy płac, 

• przygotowanie raportów płacowych oraz deklaracji dla ZUS, US, GUS, PFRON. 

Aby odnieść sukces na tym stanowisku kandydat powinien spełnić następujące kryteria:  

• minimum dwuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku, 

• bardzo dobra znajomość programu TETA i Płatnik (warunek konieczny), 

• znajomość przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, podatków oraz innych zagadnień  

z zakresu płac, 

• bardzo dobra organizacja pracy, 

• umiejętność pracy pod presją czasu. 

Miejsce pracy: Stargard 

Czas trwania umowy: 1 rok 

 
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres rekrutacja@cargotec.com. W temacie e-maila prosimy 
wpisać nazwę stanowiska oraz numer referencyjny ogłoszenia PRLS/H.05/2016. 

Prosimy o dopisanie w treści CV następującej klauzuli: 

„Wyrażam zgodę dla Cargotec Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Stargardzie, 73-102, przy ul. Metalowej 2, na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w CV i innych dokumentach aplikacyjnych na potrzeby rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 
ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).” 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 
informujemy, iż administratorem danych osobowych udostępnionych przez Panią/Pana dobrowolnie w celu przeprowadzenia rekrutacji jest 
Cargotec Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Stargardzie 73-102, przy ul. Metalowej 2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu, poprawiania oraz 
usunięcia swoich danych osobowych. Informujemy, iż poza podmiotami uprawnionymi na podstawie przepisów prawa, zebrane dane osobowe 
nie będą udostępniane. 
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mailto:rekrutacja@cargotec.com

