SINFONIA VARSOVIA
(samorządowa instytucja kultury, osoba prawna)

Młodszy specjalista
do działu płac i księgowości
Miejsce pracy: Warszawa, Dzielnica Praga Południe
Poszukujemy Kandydatów o skrupulatnej i sumiennej osobowości, chcących się uczyć i zdobywać
wiedzę z zakresu płac, podatków i księgowości. W zakres obowiązków Pracownika będą wchodzić
zadania wymagające dokładności i wnikliwości.
Opis stanowiska / zadania
Do zadań kandydata będzie należało wsparcie/pomoc w bieżących zadaniach Działu KsięgowoFinansowego instytucji kultury w zakresie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wprowadzania danych płacowych do programu SAGE SYMFONIA Kadry i Płace, w tym
przygotowywania list płac dla zleceniobiorców,
obsługi programu PŁATNIK,
zgłaszania do ZUS umów o dzieło,
sporządzania zestawień i raportów w zakresie płac,
sporządzania deklaracji podatkowych (PIT, IFT),
rozliczaniu wpłat do PPK i PFRON,
sporządzania informacji rocznych do ZUS o wynagrodzeniach zatrudnionych emerytów,
wprowadzania danych księgowo-płacowych do centralnego rejestru umów,
archiwizacji dokumentów płacowych.

Wymagania:
• znajomość programu Excel (warunek konieczny),
• wykształcenie z dziedziny płac i rachunkowości (pożądane lub w trakcie zdobywania),
• ukończone lub w trakcie trwania kursy zawodowe (z dziedziny kadr, płac i księgowości).

Dodatkowym atutem będzie:
• znajomość programu SAGE SYMFONIA,
• znajomość języka angielskiego.

Zatrudnionej osobie oferujemy:
• umowę o pracę w prestiżowej instytucji kultury (dopuszczamy pracę na ½ etatu),
• możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji w ramach szkoleń,
• dopłatę do ubezpieczenie zdrowotnego,
• dofinansowanie z ZFŚS,
• przyjazną atmosferę w miejscu pracy.

Prosimy o nadsyłanie CV do dnia 10.08.2021 r. na adres: praca@sinfoniavarsovia.org.
Dziękujemy za nadsyłane aplikacje i informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi
Kandydatami.

KLAUZULA REKRUTACYJNA
„Administratorem dobrowolnie podanych danych osobowych jest Sinfonia Varsovia z siedzibą w
Warszawie przy ulicy Grochowskiej 272, 03-849. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony
Danych, którym jest Pan Michał Walosiński, kontakt jest możliwy za pośrednictwem iod.sv@dpag.pl.
Dane osobowe zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody także dla
potrzeb przyszłych rekrutacji, w oparciu o przesłankę dobrowolnie wyrażonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych, przez osobę, której dane dotyczą wyrażoną w art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Każdemu, czyje dane są przetwarzane przysługuje prawo do:
•

żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane
dotyczą,
• ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
• żądania przeniesienia danych
• cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
• wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Dane osobowe, pozyskane w oparciu o wyrażoną zgodę będą przetwarzane przez czas trwania procesu
rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w ewentualnych
przyszłych rekrutacjach do czasu jej cofnięcia przez osobę, której dane dotyczą lub do celów przyszłej
rekrutacji przez okres maksymalnie 24 miesięcy.

W celu wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach prosimy o załączenie w treści maila
następującej zgody:
Zgoda na dalsze przetwarzanie w celach rekrutacyjnych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sinfonia Varsovia z siedzibą w
Warszawie przy ulicy Grochowskiej 272, 03-849, w celach przyszłych rekrutacji prowadzonych przez
Sinfonia Varsovia, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Podanie
powyższych danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w przyszłych procesach
rekrutacyjnych prowadzonych przez Sinfonia Varsovia. Zgoda może być w każdym czasie wycofana,
bez szkody na legalność przetwarzania danych przed jej wycofaniem.

