
 

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PRACY 

NaviGate Sp. z o.o. (grupa SmallGIS) – firma ekspercka z branży geoinformatycznej, autoryzowany dystrybutor 

marki Spectra Precision oraz dostawca innowacyjnych technologii pomiarowych dla GIS  

i geodezji na rynek Polski poszukuje do biura w Krakowie osoby na stanowisko: 

Pracownik ds. administracji i kadr 
 

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji kadrowej i naliczanie 

płac, wystawianie faktur, dokumentów PZ i WZ, wstępną analizę przetargów (SIWZ) oraz 

przygotowywanie dokumentów i ofert przetargowych, a także koordynację zamówień od dostawców 

krajowych i zagranicznych. Wszystkie zadania wymagają bezpośredniej współpracy z księgowością oraz 

działem handlowym firmy.  

Zakres zadań: 

• prowadzenie dokumentacji kadrowej  (akta osobowe, umowy etc.) i naliczanie płac; 

• wystawianie faktur, przyjmowanie i wydawanie sprzętu (PZ i WZ);  

• przygotowywanie miesięcznych raportów dla księgowości; 

• przeglądanie i wstępna analiza ogłoszeń o przetargach (wstępna analiza SIWZ) 

• przygotowywanie dokumentów i ofert przetargowych, a także wyjaśnień i uzupełnień do ofert; 

• koordynacja zamówień od dostawców krajowych i zagranicznych; 

• bezpośrednia współpraca z księgowością oraz działem handlowym firmy. 

 

Wymagania: 

• wykształcenie wyższe kierunkowe; 

• doświadczenie zawodowe w obszarze administracji i  kadr; 

• praktyczna znajomość przepisów z zakresu prawa pracy i prawa zamówień publicznych; 

• umiejętność analitycznego myślenia; 

• odpowiedzialność, samodzielność i zaangażowanie w pracę; 

• bardzo dobra znajomość programów: MS Word i MS Excel; 

• dobra znajomość języka angielskiego. 

 

Oferujemy:  

• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę; 

• pracę na cały etat; 

• wynagrodzenie uzależnione od posiadanych umiejętności; 

• ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się branży; 

• możliwość ciągłego doskonalenia zawodowego; 

• podstawowe narzędzia pracy (laptop, telefon komórkowy); 

• pracę w młodym zespole oraz przyjaznej atmosferze; 

• miejsce pracy: biuro firmy w Krakowie.  

 

List motywacyjny oraz CV prosimy kierować na adres: rekrutacja@navigate.pl 

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami. 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji 

procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych (DZ.U. nr 133, poz. 883) 


