
 

 

Firma ChM sp. z o.o., działająca na rynku krajowym i mi ędzynarodowym od 40 lat, 

znany producent implantów i narzędzi dla ortopedii i traumatologii 

 poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: 

Młodszy specjalista ds. personalnych 
Miejsce pracy: Lewickie (pow. białostocki) 

 
Opis stanowiska: 

• prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej i zgodnie z obowiązującymi przepisami 
• przygotowywanie umów oraz dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem 

stosunku pracy, a także umów cywilnoprawnych 
• prowadzenie akt osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami 
• wprowadzanie danych do systemu kadrowo-płacowego i Płatnika 
• prowadzenie dokumentacji ISO w zakresie zarządzania personelem 
• sporządzanie zestawień, raportów i analiz z zakresu administracji kadr na potrzeby 

wewnętrzne 
• zatrudnianie pracowników i adoptowanie ich do pracy w firmie  
• organizowanie sprawnego przebiegu rekrutacji 
• budowanie działań employer brandingowych 

Wymagania: 

• praktyczna znajomość przepisów z zakresu prawa pracy 
• wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: ekonomia, prawo, zarządzanie zasobami 

ludzkimi, socjologia, psychologia) 
• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Excel, Word) 
• otwartość i komunikatywność, umiejętność budowania relacji z pracownikami 
• dobra organizacja pracy i skrupulatność w realizacji zadań 
• dokładność, samodzielność i odpowiedzialność 

Mile widziane: 

• umiejętność komunikacji w języku angielskim 
• znajomość PŁATNIKA 

Oferujemy:  

• umowę o pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku 
• warunki zatrudnienia adekwatne do doświadczenia i umiejętności 
• pracę w przyjaznej atmosferze sprzyjającej wzajemnej współpracy, wymianie doświadczeń i 

pomysłów 
• bogaty pakiet socjalny (dofinansowanie do pakietów medycznych, imprezy integracyjne, 

wycieczki, paczki dla dzieci, karty świąteczne) 

 



 

 

 

Inne: 

Firma mieści się 6 km od Białegostoku, z dojazdem komunikacją miejską, pierwsza strefa 
(autobusy dostosowane do godzin pracy) 
 

 
Aplikacje (CV i list motywacyjny) prosimy przesyłać za pomocą formularza dostępnego 

pod przyciskiem APLIKUJ  
 

Wypełnienie i wysłanie formularza rekrutacyjnego oznacza, że ChM sp. z o.o., Lewickie 3b, 16-061 Juchnowiec Kościelny   

będzie przetwarzała Twoje dane osobowe podane w formularzu, w dokumentach dołączonych do formularza oraz innych 

danych zebranych podczas procesu rekrutacji jako ich Administrator danych osobowych (dalej jako ADO) w celu związanym z 

prowadzeniem rekrutacji. Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajduję się w 

https://chm.eu/polityka-prywatnosci/. Jeśli w przesyłanych dokumentach podajesz dane szczególnej kategorii, o których 

mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. dane o stanie zdrowia) w przesłanych dokumentach musi znaleźć się oświadczenie o treści: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ChM sp. z o. o., Lewickie 3 b, 16-061 Juchnowiec Kościelny moich danych 

osobowych szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO podawanych podczas ubiegania się o zatrudnienie, 

w tym w dokumentach rekrutacyjnych w celach związanych z rekrutacją”. W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych 

procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez ChM sp. z o.o. prosimy o zamieszczenie w dokumentach klauzuli zgody o 

treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ChM sp. z o. o., Lewickie 3 b, 16-061 Juchnowiec Kościelny moich danych 

osobowych podawanych podczas ubiegania się o zatrudnienie, w tym w dokumentach rekrutacyjnych w celach związanych z 

prowadzeniem przyszłych rekrutacji”. 

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane aplikacje. Nadsyłanych dokumentów nie zwracamy. 


