
 
WWF jest jedną z największych na świecie organizacji działających na rzecz ochrony środowiska naturalnego. 

Działając od 60 lat w ponad 150 krajach, WWF przyczynił się do ochrony wielu ginących gatunków zwierząt oraz 

cennych przyrodniczo miejsc na świecie. W Polsce od ponad 20 lat działamy na rzecz ochrony rzek, lasów oraz 

zagrożonych gatunków, m.in. wilków, rysi, niedźwiedzi, a także żyjących w Morzu Bałtyckim fok i morświnów oraz 

polityki klimatyczno-energetycznej. 

Obecnie do naszego zespołu poszukujemy kandydata na stanowisko: 

SPECJALISTA/KA DS. KADR I PŁAC  
 

Zadania na stanowisku:  

• Współpraca z usługodawcą kadrowo-płacowym 

• prowadzenie dokumentacji pracowniczej 

• obsługa kadrowo-płacowa pracowników 

• zapewnienie prawidłowego rozliczania czasu pracy  

• weryfikacja sporządzonych list płac zarówno dla pracowników jak i osób na umowach cywilno-prawnych 

• zarządzanie PPK 

• doradztwo i dzielenie się wiedzą z pracownikami oraz zleceniodawcami 
 
 

Od idealnego kandydata oczekujemy: 

• minimum 5-letniego doświadczenia na analogicznym stanowisku 

• bardzo dobra, praktyczna znajomość prawa pracy, przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych, podatku 
dochodowego od osób fizycznych, ustawy o PPK 

• bardzo dobrej znajomości programu MS Excel 

• wykształcenia wyższego, preferowane zarządzanie zasobami ludzkimi lub ekonomiczne 

• dobrej znajomości języka angielskiego 

• otwartości, chęci uczenia się nowych rzeczy, orientacji na ludzi, kreatywności i usprawniania procesów, dobrej 
organizacji własnej pracy, skuteczności w działaniu 

 
 
Gwarantujemy:  

• możliwość realizacji własnych pomysłów i zmieniania rzeczywistości na lepszą, 

• realny wpływ na budowanie i kształtowanie działań jednej z największych organizacji społecznych zajmujących 
się ochroną przyrody na świecie, 

• pracę wśród zaangażowanych, pełnych pasji i dobrej energii ludzi,  

• pracę w „zielonym” biurze, komfortowe i przytulne warunki, 

• elastyczne godziny pracy, home office, dodatkowe dni wolne, 

• dofinansowanie do opieki medycznej oraz karty FitSport. 
 
APLIKUJ i zmieniaj z nami świat na lepsze ! 

 
Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 

  

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=2b2f62c3fd834a81a5a462a1131dbe9c


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(RODO), niniejszym informujemy, iż Państwa dane osobowe (dane osobowe kandydatów do pracy w spółce) będą 
przetwarzane przez administratora danych osobowych, tj. Fundację WWF Polska (dalej - Fundacja) z siedzibą przy ul. 
Usypiskowej 11, 02-386 Warszawa; tel. (22) 660 44 33;  faks (22) 660 44 32, email: daneosobowe@wwf.pl, dla celów 
przeprowadzenia procesu (lub procesów) rekrutacyjnego zmierzającego do zawarcia pomiędzy Fundację a 
Panem/Panią umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. 
 
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w zakresie podjęcia 
czynności zmierzających do zawarcia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, a także art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w 
przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody (zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
wykraczający poza zakres określony przepisami prawa pracy lub wymogami prawa cywilnego oraz zgoda na 
przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji). 
 
Udostępnienie danych osobowych we wskazanych celach jest dobrowolne. Odmowa udostępnienia danych może 
skutkować brakiem możliwości wzięcia udział w prowadzonym procesie rekrutacyjnym, natomiast konsekwencją 
odmowy udzielenia zgody na przetwarzania danych osobowych w procesach rekrutacyjnych w przyszłości będzie brak 
możliwości wzięcia udziału w tych procesach przez okres wskazany w treści zgody. Nie są przewidziane konsekwencje 
niepodania danych osobowych innych niż te, które są wymagane przez właściwe przepisy prawa pracy lub inne wymogi 
przewidziane dla procesu rekrutacyjnego na dane stanowisko, a które dobrowolnie podajecie Państwo w treści 
zgłoszenia. 
 
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w szczególności w formie profilowania. 
 
Państwa dane będą przetwarzane we wskazanych powyżej celach, do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, 
a jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych również w celu wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach – 
również przez okres 3 lat licząc od momentu przesłania CV, o ile wcześniej zgoda nie zostanie wycofana. 
 
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane przez Fundację podmiotom trzecim, do których zaliczyć można w 
szczególności podmioty z Grupy WWF, podmioty świadczące na rzecz Fundacji usługi informatyczne oraz hostingowe, 
podmiotom świadczącym na rzecz Fundacji usługi wspomagające proces rekrutacyjny, w tym firmy rekrutacyjne oraz 
inne firmy szkoleniowe, jak również podmioty świadczące usługi doradcze, w tym prawne, podatkowe i inne. 
 
Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych, jeśli będą one przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany. 
 
Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia każdej z wyrażonych zgód w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 
Dodatkowo, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych. 
 
 


