
Toruńska Infrastruktura Sportowa Sp. z o.o. ul. Gen. J. Bema 73-89 w 

Toruniu 

 

Poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:  

Specjalista ds. kadr i płac ½ etatu. 
 

Główne zadania : 

 Prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej zgodnie z obowiązującymi przepisami 

 Terminowe naliczanie i kontrola poprawności naliczeń wynagrodzeń i innych 

świadczeń pieniężnych, sporządzanie list płac 

 Prowadzenie spraw ubezpieczenia grupowego 

 Prowadzenie spraw PPK 

 Prowadzenie ewidencji urlopów, zwolnień oraz innych absencji, rozliczanie czasu 

pracy ( w tym równoważnego czasu pracy) 

 Sporządzania deklaracji oraz rozliczeń do ZUS, US, PFRON 

 Nadzorowanie badań lekarskich i kierowanie pracowników na badania okresowe oraz 

BHP 

 Przygotowywanie umów i dokumentów związanych z nawiązywaniem i 

rozwiązywaniem stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych 

 Dekretacja i księgowanie dokumentów płacowych oraz sprzedaży 

 Bieżąca analiza kont związanych z płacami 

Oczekiwania : 

 Wykształcenie kierunkowe, 

 Min. 3 lat doświadczenia na podobnym stanowisku, 

 Znajomości zasad pełnej rachunkowości i przepisów podatkowych, 

 Ugruntowana wiedza z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz 

wynagrodzeń 

 Znajomości MS Office, mile widziana znajomość programu Optima. 

 Dokładność, sumienność i zaangażowanie w pracę 

 

Oferujemy: 

 Umowę o pracę na ½ etatu. 

 Stałe wynagrodzenie 

 Elastyczne godziny pracy. 

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV do dnia  22 stycznia 2020 roku. 

KONTAKT 

Główny Księgowy ul. Gen. J. Bema 73-89, Toruń (Arena Toruń) 

Tel. 531 201 719 email: d.wojciechowska@tis.torun.pl 

Dział Kadr- Maria Ślęzak ul. Gen. J. Bema 73-89, Toruń (Arena Toruń) 

Tel. 56 665 00 18 email: m.slezak@tis.torun.pl 

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 

mailto:d.wojciechowska@tis.torun.pl
mailto:m.slezak@tis.torun.pl


 

Uprzejmie informujemy, że 

1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Toruńska Infrastruktura Sportowa Sp. z o.o. ul. 

Gen. J Bema 73-89; Toruń 

2. Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest sprawne przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego 

na stanowisko specjalista ds. księgowości. 

3. Twoje dane osobowe w zakresie: imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, 

wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia będą przetwarzana na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2106/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (RODO), tj. w oparciu o 

prawnie usprawiedliwiony interes wynikający z art. 221 kodeksu pracy; w pozostałym zakresie danych 

osobowych i informacji o Tobie podanych przez Ciebie będą one przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 

lit. a) RODO, tj. w oparciu o zgodę. 

4. Podane przez Ciebie dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji na wskazane 

wyżej stanowisko i zostaną zniszczone niezwłocznie po jej zakończeniu. 

5. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo 

do przenoszenia danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych. 

6. Masz prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie, ale pamiętaj, że 

nie ma to wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania lub brak zgody na 

ich przetwarzanie niestety uniemożliwi Ci wzięcie udziału w procesie rekrutacji. 

8. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Jeżeli chcesz skontaktować się ze Spółką w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych 

osobowych, w szczególności w związku z wniesieniem wniosku o realizację Twoich praw korzystaj, 

proszę, z adresu mailowego: biuro@tis.torun.pl lub pisz na adres: Toruńska Infrastruktura Sportowa Sp. 

z o.o. ul. Gen. J Bema 73-89; 87-100 Toruń 

 Warunkiem koniecznym jest załączenie do aplikacji poniższej klauzuli: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na 

stanowisko specjalista ds. kadrowo-księgowych, prowadzonej przez Toruńską Infrastrukturę 

Sportową  Sp. z o.o.. Zostałem/zostałam poinformowany/a o przysługującym mi prawie 

dostępu do treści tych danych i możliwości ich poprawienia, a także o prawie wycofania 

zgody na przetwarzanie tych danych w każdym czasie. 


