
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Noratel is a global manufacturer of power magnetics. Our vision is to be the leading strategic partner 

of high-class solutions for electrical transformation worldwide by delivering outstanding quality, service, 
competitiveness and innovation that will help our customers succeeding in their markets. 
 
 
Obecnie poszukujemy doświadczonego Specjalisty ds. administracji do naszego dynamicznie rozwijającego się 
zespołu Noratel Polska, zlokalizowanego w Dobrej (k/Szczecina). 

 
 Dołączając do nas będziesz odpowiedzialny/a za: 

• prowadzenie dokumentacji i obsługa kadrowo – płacowa pracowników firmy, 
• sporządzanie list płac, naliczanie wynagrodzeń i zasiłków ZUS, 
• nadzór nad ewidencjonowaniem i rozliczaniem czasu pracy pracowników, 
• sporządzanie dokumentacji dla ZUS, US, PFRON, GUS, 
• sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych w programie Płatnik, 
• obsługę umów cywilnoprawnych, 
• współpracę z instytucjami zewnętrznymi, 
• obsługę w zakresie ZFŚS oraz pozostałych świadczeń pracowniczych, 
• tworzenie raportów i analiz z zakresu kadrowo-płacowego na wewnętrzne potrzeby organizacji, 
• doskonalenie i nadzór nad wszelkimi regulaminami, procedurami i instrukcjami w obszarze HR. 
• wsparcie merytoryczne kadry kierowniczej w zakresie prawa pracy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Specjalista ds. Kadr i Płac 
Lokalizacja: Dobra k/Szczecina, Polska 
 

 

Rozwijaj się  
z nami! 



Aplikuj, jeśli posiadasz: 

• wykształcenie wyższe, 

• co najmniej 3 letnie doświadczenie w obszarze kadr i płac na samodzielnym stanowisku, 

• praktyczną znajomość przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatkowych, 

• doświadczenie w obsłudze programów kadrowo – płacowych, 

• doświadczenie w obsłudze programu Płatnik, 

• bardzo dobrą znajomość pakietu MS Office, 

• umiejętność analitycznego myślenia, 

• inicjatywę w działaniu oraz orientację na realizację zadań, 

• dobrą organizację pracy, odpowiedzialność i sumienność w realizacji powierzonych zadań, 

• wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne. 

Dodatkowym atutem będzie: 

• doświadczenie w branży produkcyjnej, 
• znajomość języka angielskiego, 
• obsługa programu Optima. 

Pracując z nami będziesz mógł/a korzystać z szeregu benefitów, m.in.: 

• bony w postaci kart przedpłaconych na święta, 

• dofinansowanie lunchu i kantyna na miejscu, 

• dofinansowanie wypoczynku, 

• dofinansowanie do karty sportowej, 

• opieka medyczna dla Ciebie i Twojej rodziny, 

• ubezpieczenie grupowe, 

• miejsca parkingowe na terenie firmy, 

• program rekomendacji pracowników, 

• pracownicze plany kapitałowe, 

• brak dress code’u. 

Noratel to wiodący na świecie, globalny producent wysokiej jakości transformatorów, dławików i 
komponentów uzwojonych projektowanych i realizowanych od podstaw, zgodnie z wymogami kontrahenta. 
Już od niemalże 100 lat nasze rozwiązania znajdują zastosowanie w najbardziej zaawansowanych i 
innowacyjnych przemysłach, a do grona naszych Klientów należą największe światowe marki z branż takich jak: 
energia odnawialna, technika medyczna, automatyka przemysłowa, przemysł okrętowy, napędy silnikowe, 
kolej i e-mobilność. 

Razem z 2500 zespołem, zlokalizowanym w 13 krajach na całym świecie, dbamy o lepsze jutro tworząc 
zrównoważone rozwiązania. Siedziba główna naszej firmy zlokalizowana jest w Hokksund, w Norwegii, a 
największe zakłady produkcyjne znajdują się w strategicznych lokalizacjach w Europie, Azji i Ameryce 
Północnej. Efektem naszej dotychczasowej pracy jest produkcja własna transformatorów m.in. w: Chinach, na 
Sri lance, w Indiach, Polsce, USA, Kanadzie, Meksyku i Skandynawii. Nasz zespół tworzą światowej klasy 
inżynierowie i specjaliści, którzy na co dzień łączą innowację z ponad 100-letnim dorobkiem i doświadczeniem 
naszej firmy w branży trakcyjnej. 

 
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji w języku polskim na adres: hr.pl@noratel.com    
Dołącz do nas! 
 
Specialist: mid/regular level: 

• Reporting to HR Manager 
 

Employment Type: 

• Full-time 
 

Location:  

• Dobra, Poland 

mailto:hr.pl@noratel.com

