
OZEN Sp. z o.o.
78 – 600 Wałcz, ul. Budowlanych 9

Tel: +48 67 258 9680, Fax: +48 67 258 9072
e-mail: kadry@ozen.pl 

 Referent ds. osobowych i płac 
Opis stanowiska pracy:
Prowadzenie dokumentacji pracowniczej i płacowej, 
rozliczenia z ZUS, US, GUS
Osoba zatrudniona na w/w stanowisku będzie odpowiedzialna za: 
● prowadzenie akt pracowniczych
● naliczanie wynagrodzeń dla pracowników Spółki 
● terminowe rozliczenia z ZUS i US
● sporządzanie sprawozdań do GUS 
● prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników 
● sporządzanie raportów z zakresu działalności KADR dla Zarządu
 
Oferujemy:
● stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie,
● duże możliwości rozwoju osobistego,
● wynagrodzenie uzależnione od posiadanej wiedzy i doświadczenia 
● przeszkolenie i pomoc we wdrożeniu do pracy
● dodatkowe ubezpieczenie medyczne
● wynagrodzenie wypłacane terminowo w pełnej wysokości 
● przyjazną atmosferę w dynamicznym zespole

Firma OZEN Sp. z o.o. poszukuje osoby na stanowisko:

Spółki Wymagania:
Wykształcenie średnie/wyższe – ekonomiczne, prawnicze, 
administracyjne
Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku – mile widziane
Umiejętności planowania i organizacji pracy, umiejętności 
komunikacyjne, zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków oraz 
chęć podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Preferowana praktyczna wiedza z zakresu Prawa Pracy, 
Ubezpieczeń Społecznych i zagadnień podatkowych
znajomość programu COMARCH ERP Optima – mile widziane 

"Fabryka węgla drzewnego OZEN Sp. z o.o. została uruchomiona w 2011 i jest najnowocześniejszą tego typu fabryką w Europie. 
Głównym celem firmy jest produkcja najwyższej jakości węgla drzewnego i brykietu.  Surowcem wykorzystywanym do produkcji jest 
drewno pochodzące wyłącznie z polski lasów, posiadające certyfikat FSC®. Jest nim głównie buk, dąb, jesion czy grab. Jako pierwsi na 
świecie wykorzystujemy powstającą w procesie produkcji węgla drzewnego – czyli pirolizy drewna – energię cieplną do produkcji
 „zielonej” energii elektrycznej. W ten sposób surowiec drzewny wykorzystujemy w 100%"

Aplikacje zawierające CV prosimy przesłać na adres: kadry@ozen.pl lub w siedzibie firmy:  OZEN Sp. z o.o., ul. Budowlanych 9, 78-600 Wałcz
Prosimy o umieszczanie na dokumentach aplikacyjnych zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez OZEN 
Sp. Z o.o. z siedzibą w Wałczu przy ul. Budowlanych 9 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)). Firma zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami. 






