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CO U NÁS BUDETE DĚLAT ?
Provádět výpočet mezd pro cca 400 zaměstnanců
Vést personální agendu a osobní složky zaměstnanců podle pravidel zdravotnické příspěvkové organizace
Připravovat podklady pro exekuce
Komunikovat s úřady
Administrovat plánovací systém
Komunikovat s vedením spravovaných klinik
Zajišťovat HR podporu zaměstnanců
Pomáhat s podporou personálních projektů
CO NA VÁS ČEKÁ, KDYŽ SE PŘIDÁTE DO NAŠEHO TÝMU ?
Zázemí velké fakultní nemocnice v centru Prahy
Velký tým kolegyň, které Vás zaučí a pomohou
Motivované a naslouchající vedení, které Vám pomůže rozvíjet Vaše schopnosti
Možnost osobního růstu a podpora dalšího vzdělání
Stabilní a zajímavé platové ohodnocení
Pružná pracovní doba
5 týdnů dovolené a 1 týden volna na zajištění osobních záležitostí
Možnost ubytování pro mimopražské
Příspěvek na stravování v jídelnách nebo stravenky
Atraktivní beneﬁtní program plný slev a ﬁnančních příspěvků
Příspěvek 1200 Kč ročně na nákupy v lékárnách VFN
Příspěvek na dovolenou
Karta MultiSport
Školka v areálu VFN a příměstské letní tábory pro děti zaměstnanců
Zajímavé mimopracovní aktivity – jazykové kurzy, lekce sebeobrany, společné sportovní akce a další
KOHO HLEDÁME ?
Ukončil/a jste min. SŠ vzdělání
Máte praxi jak v personalistice, tak ve mzdovém účetnictví
Zvládáte práci s PC na uživatelské úrovni (MS Oﬃce podmínkou, znalost OKbase a docházkového systému výhodou)
Máte znalost zákoníku práce a souvisejících předpisů
Rád/a komunikujete s lidmi a máte příjemné a přátelské vystupování
Znáte odměňování ve zdravotnictví (výhodou, ne podmínkou)
Zvládáte práci s PC na uživatelské úrovni (MS Oﬃce podmínkou, OKbase a docházkový systém výhodou)
Aktivní přístup k práci a zodpovědnost Vám není cizí
Jste schopný/á pracovat samostatně i v týmu
Máte chuť učit se nové věci a jste ﬂexibilní
Můžete nám doložit morální a občanskou bezúhonnost (čistý trestní rejstřík)
DEJTE NÁM O SOBĚ VĚDĚT A POJĎTE DO TOHO S NÁMI !
Už se na Vás těší velký a usměvavý tým kolegyň, které Vám pomůžou se u nás rozkoukat;)
Svůj životopis prosím zašlete na Zuzana.Nova@vfn.cz
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