
 

BTS Sp. z o.o. rozpoczął swoją działalność 01.06.2000 roku. Uprzednio funkcjonował jako dział transportu  
i sprzętu w strukturach Zakładów Koksowniczych „Przyjaźń". Usługi wykonywane dla Koksowni, która 
obecnie jest większościowym udziałowcem Spółki BTS, stanowiły 100% wszystkich usług, jakie 
wykonywaliśmy. W 2000 roku rozpoczęła się realizacja trudnego zadania - wyjścia na rynek zewnętrzny poza 
rejon Zakładów Koksowniczych. 

Zadanie to jest nadal kontynuowane. Staramy się umacniać naszą pozycję na rynku poprzez pozyskiwanie 
stałych zleceń zewnętrznych. Racjonalne postępowanie na rynku odpowiada wyzwaniom współczesnej 
gospodarki rynkowej. Działania Spółki zakładają efektywną i skuteczną sprzedaż usług oraz konkurencyjność 
i kreatywność w stosunku do otoczenia. 

Poszukujemy Kandydata na stanowisko: 

Specjalista ds. Płac i Kadr 

Miejsce pracy: Dąbrowa Górnicza 

Zakres obowiązków: 

➢ pełna obsługa kadrowa pracowników 

➢ prowadzenie, tworzenie oraz kompletowanie dokumentacji pracowniczej związanej ze stosunkiem pracy 

oraz innymi formami zatrudnienia 

➢ ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy oraz nieobecności 

➢ obsługa procesu płacowego poprzez wprowadzenie i weryfikowanie dokumentów stanowiących podstawę 

naliczania funduszu osobowego płac, rozliczanie absencji chorobowej, potrąceń cyklicznych i okresowych, 

księgowanie w programie finansowym rozliczeń z zakresu funduszu płac i obciążeń publiczno-prawnych 

➢ sporządzanie deklaracji do ZUS, Urzędu Skarbowego, GUS, Pfron 

➢ przygotowywanie raportów i analiz z zakresu kadr oraz funduszu płac niezbędnych do sporządzania infor-

macji i sprawozdań dla potrzeb GK JSW  

➢ wystawianie zaświadczeń 

Wymagania: 

✓ wykształcenie: minimum średnie  

✓ doświadczenie zawodowe: minimum 10 letnie doświadczenie na stanowisku związanym z obsługą 

kadrowo – płacową w przedsiębiorstwie zatrudniającym co najmniej 100 pracowników 

✓ praktyczna wiedza z zakresu prawa pracy, przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych, zasiłków 

oraz podatku od osób fizycznych 

✓ wiedza z zakresu rozliczania i ewidencji czasu pracy 

✓ bardzo dobra znajomość programu Word i Excel, doświadczenie w obsłudze programów kadrowo-

płacowych (szyk 2) oraz programu Płatnik 

✓ dokładność, skrupulatność, samodzielność oraz bardzo dobra organizacja pracy 

✓ umiejętność pracy w zespole 

Oferujemy: 
 

✓ stabilne zatrudnienie 

✓ dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej 

✓ Pracowniczy Program Emerytalny 

✓ pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

 

Termin oraz miejsce składania dokumentów: list motywacyjny wypełniony kwestionariusz osobowy 
dla kandydata wraz z oświadczeniem dotyczącym ochrony danych osobowych będzie przyjmowany 
w zaklejonej kopercie z oznaczeniem imienia i nazwiska kandydata oraz adnotacją „Rekrutacja na 
stanowisko Specjalista ds. Płac i Kadr” w/w dokumenty należy przesłać lub złożyć w: Sekretariacie 
BTS Sp. z o.o. ul. Koksownicza 1, 42-523 Dąbrowa Górnicza od dnia 23.11.2020r. do dnia 30.11.2020r. 
do godziny 14:00. Oferty niespełniające wymogów formalnych określonych powyżej nie będą 
rozpatrywane. Zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami. 

Ogłoszenie skierowane do pracowników zatrudnionych w Grupie Kapitałowej JSW oraz osób z zewnętrznego 
rynku pracy. 


