
Stadler Polska to producent nowoczesnych pojazdów szynowych i jeden z największych pracodawców w Siedlcach. Jakość,

niezawodność oraz niskie koszty eksploatacji to wyróżniki, które pozwalają nam osiągać światowy sukces i realizować ciekawe

projekty dla klientów z polski i z zagranicy.

Od początku naszej działalności wyprodukowaliśmy w Siedlcach powyżej 600 pojazdów szynowych w tym 60 nowoczesnych

pociągów FLIRT na polski rynek. Nasze standardy pracy to jakość, odpowiedzialność i satysfakcja klienta, które przekładają się na

komfort i bezpieczeństwo podróży naszymi pojazdami.

Obecnie prowadzimy rekrutację na stanowisko:

Pracownik Działu Personalnego
Miejsce pracy: Siedlce

Oferujemy:

• Zatrudnienie w ramach mowy o pracę

• Pracę w prężnie rozwijającej się firmie

• Możliwość zdobywania doświadczenia w międzynarodowym środowisku w oparciu o wysokie standardy jakości i zarządzania

Nasze oczekiwania:

• Znajomość pakietu MS Office, w szczególności Excel

• Umiejętność obsługiwania urządzeń biurowych

• Doświadczenie w obszarze zasobów ludzkich – mile widziane

• Cechy charakteru: samodzielność, dokładność, odpowiedzialność, rzetelność

• Zaangażowanie i chęć rozwoju

Zakres obowiązków:

• Bieżąca obsługa pracowników

• Obsługa programu do rozliczeń czasu pracy: ewidencja czasu pracy pracowników, wprowadzanie danych o nieobecnościach,

wprowadzanie korekt

• Organizacja i rozliczanie podróży służbowych krajowych i zagranicznych

• Kontakty z ZUS

• Naliczanie dodatków do wynagrodzeń (np. kilometrówki, praca w trybie zmianowym, itp.)

Zainteresowanych naszą ofertą prosimy o przesłanie CV na adres praca@stadlerrail.com lub Stadler Polska Sp. z o.o. ul. Targowa

50, 08-110 Siedlce , tel. +48 / 25 746 45 00

Więcej informacji na temat firmy znajduje się na stronie: www. stadlerrail.com

Klauzula informacyjna RODO
Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Stadler Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Targowej 50, 08-110 Siedlce. Kontakt e-mail: rodo@stadlerrail.com. W
związku z przesłaniem przez Państwa dokumentacji aplikacyjnej Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wyboru kandydatów na stanowisko pracy w ramach bieżącego
procesu rekrutacyjnego . Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz na podstawie wyrażonej przez
Państwa zgody na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w przypadku, kiedy podacie Państwo dane dodatkowe, które nie są ujęte w art. 221 § 1 i § 2 Kodeksu pracy.
Posiadacie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzanie. W przypadku danych przetwarzanych na Państwa
zgodzie posiadacie Państwo prawo do przenoszenia swoich danych do innego administratora oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed wycofaniem. Jeżeli uznacie, że Państwa dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem istnieje możliwość
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Pełna treść klauzuli informacyjnej na mocy art. 13 RODO znajduje się w Polityce prywatności spółk: 
https://www.stadlerrail.com/media/pdf/stadler_polska_pl_polityka_prywatności.pdf
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