
Curtis Health Caps Sp. z o. o. jest firmą zajmującą się produkcją kontraktową wielu różnorodnych 
preparatów w formie kapsułek miękkich oraz form płynnych o nieustannie dobrej jakości. W celu 

spełnienia wszystkich wymagań skupiamy się na rozwoju i produkcji leków, wyrobów medycznych, 
suplementów diety, kosmetyków oraz produktów dla zwierząt w formie kapsułek miękkich oferując 

produkt luzem lub wyrób zapakowany. Zamówienia realizujemy wyłącznie dla Klientów B2B. 
  

Cechujemy się szybkością działania, wysokim poziomem profesjonalizmu oraz dynamicznym 
rozwojem. 

Naszym największym zasobem są ludzie. Wyjątkowy zespół, który tworzymy pozwala nam osiągać 
założone cele w atmosferze współpracy. 

  
W związku z dynamicznym rozwojem, poszukujemy osoby na stanowisko: 

Specjalista ds. personalnych 
Miejsce pracy: Poznań (okolice), Wysogotowo (pow. poznański) 

 
BĘDZIESZ ODPOWIEDZIALNY ZA 

Zapewnienie wysokiej jakości obsługi spraw personalnych oraz realizację ambitnych celów Spółki, 
poprzez: 

 sporządzanie i administrowanie dokumentacji personalnej i płacowej, 
 naliczanie wynagrodzeń, w tym sporządzanie list płac, 
 rozliczanie czasów pracy, 
 samodzielne sporządzanie deklaracji ZUS, sprawozdań do GUS, 
 samodzielne prowadzenie procesów rekrutacji, 
 monitorowanie terminów związanych z upływem ważności zawartych umów, badań lekarskich, 

szkoleń BHP, 
 udział w bieżących projektach z obszaru HR, 

 dbanie o dobry wizerunek firmy. 

 
CZEGO OCZEKUJEMY: 

 min 2 letniego doświadczenia w pracy na samodzielnym stanowisku w obszarze kadr i płac (mile 
widziane w firmie produkcyjnej), 

 min 2 letniego doświadczenia w pracy w prowadzeniu procesów HR (rekrutacje), 
 znajomości kodeksu pracy, ZUS oraz programu płatnik, 
 dobra znajomość pakietu MS Office, 
 umiejętność dobrej organizacji pracy, samodzielności, komunikatywności oraz dokładności w 

działaniu, 
 czynne prawo jazdy kat. B, 

 mile widziane doświadczenie w pracy w programie Comarch OPT!MA. 

 
U NAS MOŻNA!: 



 uczestniczyć w realizacji innowacyjnych projektów prowadzonych przez Spółkę, 
 rozwijać się i zdobywać doświadczenie zawodowe, 
 mieć stabilne warunki zatrudnienia, 
 wykorzystywać własną inicjatywę, 
 korzystać z bogatego pakietu benefitów (Karta MultiSport, Zakładowy Fundusz Świadczeń 

Socjalnych, Ubezpieczenia grupowe, Prywatna Opieka Medyczna- PZU). 

 


