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Pracownik działu kadr i finansów 

Chciałbyś zajmować się rekrutacją pracowników, tworzeniem umów i teczek 

osobowych? Zapisz się na nasze szkolenie i uzyskaj wiedzę na temat pracy 

w kadrach!  

 

Termin: 16 września- 15 październik 

Godzina: 9.00-14.00 

Zakres szkolenia: podczas szkolenia zostaną przeprowadzone zajęcia o następującej tematyce: 

• rekrutacja i zatrudnianie pracowników, urlopy wypoczynkowe; 

• obowiązki pracodawców w zakresie rozwiązywania umów o pracę; 

• wynagrodzenie ze stosunku pracy, z umów cywilnoprawnych; 

• czas pracy-zasady, systemy rozliczenia, nadgodzina, pora nocna; 

• świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa; 

• Symfonia kadry i płace, Płatnik-podstawowa obsługa programu. 

 

Warunki uczestnictwa: w szkoleniu mogą wziąć udział osoby posiadające aktualne orzeczenie 

o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, pozostające bez zatrudnienia, w wieku 

18- 64 lat; aby zapisać się na kurs należy najpierw zarejestrować się w naszym Centrum poprzez 

wypełnienie ankiety ewaluacyjnej, a następnie odbyć spotkanie z doradcą zawodowym. 

Zajęcia są bezpłatne!  

Rekrutacja na szkolenie trwa do 12 września br.1 Ważna jest kolejność zapisów. 

 

                                                           
1
 Jeśli nie zbierze się minimalna ilość osób (tj. osiem) przedłużymy okres rekrutacji, a zajęcia zostaną 

przesunięte. 
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Harmonogram szkolenia: 

16-09 poniedziałek pracownik działu kadr i finans 

18-09 środa pracownik działu kadr i finans 

19-09 czwartek  pracownik działu kadr i finans 

20-09 piątek pracownik działu kadr i finans 

23-09 poniedziałek pracownik działu kadr i finans 

24-09 wtorek pracownik działu kadr i finans 

26-09 czwartek  pracownik działu kadr i finans 

27-09 piątek pracownik działu kadr i finans 

30-09 poniedziałek pracownik działu kadr i finans 

1-10 wtorek pracownik działu kadr i finans 

3-10 czwartek  pracownik działu kadr i finans 

4-10 piątek pracownik działu kadr i finans 

7-10 poniedziałek pracownik działu kadr i finans 

8-10 wtorek pracownik działu kadr i finans 

14-10 poniedziałek pracownik działu kadr i finans 

15-10 wtorek pracownik działu kadr i finans 

 

Więcej informacji na temat zajęć prowadzonych w Centrum oraz specyfiki naszego projektu 

znajdziecie Państwo na stronie internetowej: www.aktywizacja.org.pl. 
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