
POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI OGŁASZA NABÓR   

na specjalistę w Wydziale Kadr 

 

Miejsce pracy: Zarząd Główny ul. Nowy Świat 35, 00-029 Warszawa 

 

Do zakresu obowiązków pracownika będzie należało: 

1. Współtworzenie w firmie procesów z obszaru miękkiego HR. 

2. Współtworzenie regulaminów, procedur oraz narzędzi w zakresie działu personalnego 

oraz realizacja strategii i procesów HR. 

3. Współpraca przy organizowaniu szkoleń i innych form dokształcania pracowników. 

4. Tworzenie cyklicznych raportów, prezentacji i analiz dotyczących wskaźników mierzących 

efektywność podejmowanych działań. 

5. Czynny udział we wdrożeniu nowego programu finansowo-kadrowego.  

6. Bieżąca pomoc w pracy Wydziału Kadr: 

− tworzenie dokumentacji przy zatrudnianiu, przebiegu i zakończeniu stosunku pracy, 

− pomoc w procesie rekrutacji pracowników, 

− rozliczanie czasu pracy. 

 

Od kandydatów oczekujemy: 

1. Minimum 3-letniego doświadczenia na podobnym stanowisku. 

2. Wykształcenia wyższego (najlepiej związanego z ZZL). 

3. Znajomości aktualnych przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i RODO. 

4. Komunikatywności, samodzielności, kreatywności, rzetelności, sumienności oraz 

lojalności, wysokiego poziomu kultury osobistej. 

5. Bardzo dobrej umiejętności obsługi komputera, w szczególności pakietu MS Office. 

 

Oferujemy: 

− zatrudnienie na pełen etat na podstawie umowy o pracę,  

− możliwość rozwoju zawodowego, 

− pakiet socjalny. 

 

Wymagane dokumenty: 

− CV, list motywacyjny 

 

Termin wysyłania ofert do: 15.04.2021 r. 

 

Komisja konkursowa przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne tylko z wybranymi kandydatami. 
 

Wymagane dokumenty aplikacyjne wraz z klauzulą o ochronie danych osobowych należy składać drogą elektroniczną 

na adres rekrutacja@pzlow.pl z dopiskiem rekrutacja do Wydziału Kadr. 

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie 

pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Polski Związek Łowiecki z siedzibą 

w Warszawie. Zgoda dotyczy przetwarzania moich danych osobowych w zakresie szerszym niż to wynika z ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.1974.24.141 z późn. zm.)”. 

 

Informujemy, że Administratorem danych jest Polski Związek Łowiecki z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 

35, 00-029 Warszawa. Przekazując dane osobowe prosimy o zapoznanie się ze szczegółową klauzulą informacyjną 

zamieszczoną na stronie internetowej https://www.pzlow.pl/klauzula-informacyjna    

https://www.pzlow.pl/klauzula-informacyjna

