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Wprowadzenie do tematyki zadania

 Biuro Obsługi Pracowników ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o.

odpowiedzialne jest za usługi w zakresie procesów kadrowych, płacowych, socjalnych,

obsługi bezpośredniej i telefonicznej, oraz księgowania wynagrodzeń dla PKN ORLEN S.A.

oraz Spółek GK ORLEN.

• Zespół Obsługi Kadrowej w ramach BOP zapewnia profesjonalną obsługę kadrową w oparciu

o powszechnie obowiązujące przepisy prawa pracy oraz obowiązujące u Zleceniodawcy

uregulowania, tj. Układy Zbiorowe Pracy, Regulaminy Wynagradzania lub Kodeks Pracy.

• Procesy w Zespole Obsługi Kadrowej:

 Głównym zadaniem stażysty będzie prowadzenie akt osobowych oraz dygitalizacja

dokumentacji akt osobowych do systemu EADK

 Zatrudnianie i zmiana warunków umowy o pracę  

 Prowadzenie akt osobowych i utrzymywanie danych w systemach

 Rozwiązywanie umów o pracę

 Nagrody jubileuszowe

 Uprawnienia związane z rodzicielstwem

 i inne wynikające z przepisów prawa pracy 

e

Efektywna i świadoma kadra menedżerska - usprawnienie procesu zarządzania kadrami

Aktywny i nowoczesny HR - dostęp do dokumentów kadrowych z każdego miejsca na świecie

Doskonalenie standardów obsługi - usprawnienie i podniesienie jakości obsługi kadrowej 

Kadrowe zasoby danych - zapewnienie technicznego bezpieczeństwa akt przed utratą i zniszczeniem
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Treść zadania

Zadanie polega na przygotowaniu prezentacji w oparciu o aktualne przepisy w 

zakresie:

 rodzajów umowy o pracę, 

 budowy umowy o pracę,

na podstawie przepisów Kodeksu pracy.

Kandydat/ka na staż powinien/nna znać katalog dokumentów, które powinny się

znaleźć w aktach osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i

Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej,

podstawowe przepisy dotyczące rodzaju i okresu trwania umowy o pracę oraz

wiedzieć co powinny zawierać podstawowe dokumenty kadrowe (umowa, warunki

zatrudnienia, świadectwo pracy itp.).



4

 Przygotuj rozwiązanie zadania w formie pliku .ppt, na maksymalnie 5 slajdach (do 5 MB).

 W przypadku wątpliwości zapraszamy do kontaktu poprzez skrzynkę e-mail:

praca@orlencuk.pl

 Autorów najlepszych rozwiązań zaprosimy do zaprezentowania materiału podczas

spotkania. Do zobaczenia!

Informacje techniczne dla kandydatów

mailto:praca@orlencuk.pl

