Praca w Bartoszycach

Bartko sp. z o.o. szuka pracownika na stanowisko Młodszy specjalista ds. analiz i organizacji
pracy. Poniżej pełna oferta pracy:

BARTKO spółka z o.o., polska firma z 30-letnim doświadczeniem na rynku, poszukuje
kandydatów na stanowisko

Młodszy specjalista ds. analiz i organizacji pracy

Zakres obowiązków:
1.
Sporządzanie i aktualizacja umów,
2.
Monitorowanie, planowanie i optymalizacja procesów w firmie,
3.
Przygotowywanie analiz, zestawień i sprawozdań z działalności spółki,
4.
Sporządzanie dokumentacji wymaganej ustawą Prawo zamówień publicznych,
5.
Nadzór nad dokumentacją wymaganą Prawem pracy i RODO.
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Wymagania:
Wykształcenie średnie, mile widziane wyższe (w szczególności z zakresu prawa, ekonomii,
zarządzania lub ochrony środowiska),
Min. rok doświadczenia zawodowego, mile widziana wcześniejsza praca w administracji
publicznej, biurowa lub w firmach i instytucjach związanych z ochroną środowiska i gospodarką
odpadową,
Mile widziana znajomość przepisów w zakresie utrzymania czystości i wywozu odpadów i/lub
prawa pracy,
Dobra znajomość obsługi komputera, w szczególności arkuszy kalkulacyjnych Exel,
Skrupulatność, dokładność i umiejętności analityczne,
Umiejętność szybkiego uczenia się, samodzielność, odpowiedzialność za powierzone zadania.
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Oferujemy:
Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę, z systemem nagród motywacyjnych i dodatkowych
benefitów,
Elastyczność w zakresie godzin pracy (z możliwością pracy zdalnej i/lub pracy zadaniowej),
6-miesięczny okres wdrożeniowy, w trakcie którego swoje obowiązki będziesz wykonywać pod
okiem jednego z najbardziej doświadczonych pracowników w firmie,
Możliwość dalszego rozwoju zawodowego (udział w kursach i szkoleniach przydatnych na
stanowisku pracy),
Pracę w zgranym i doświadczonym zespole.

Miejsce pracy: Bartoszyce (woj. warmińsko-mazurskie)
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Wymiar pracy: pełen etat

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Stanowisko: specjalista

Termin składania ofert upływa 10.01.2020 r.

CV można składać pocztą elektroniczną na adres bartko01@poczta.onet.pl (w tytule maila
wpisz REKRUTACJA). Skontaktujemy się z wybranymi osobami i zaprosimy je na rozmowę
kwalifikacyjną.

Dane osobowe (RODO):

Twoje dane osobowe zostaną wykorzystane jedynie w trakcie tego procesu rekrutacji i nie
zostaną przekazane żadnym podmiotom trzecim (także spoza EOG). Masz prawo do zmiany,
aktualizacji lub usunięcia swoich danych osobowych. Administratorem Twoich danych jest
BARTKO spółka z o.o. z siedzibą w Bartoszycach. Więcej informacji na stronie
www.bartko.com.pl

4/5

Praca w Bartoszycach

5/5

