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Poziție: Specialist Compensatii & Beneficii (junior) 
Locația postului: Ambro SA  
Departament: Resurse Umane 
Raportează către: Manager Resurse Umane 
 
Ce vei face: 
 
Verificarea, centralizarea și importul pontajelor în aplicația informatică.  
Verificarea și operarea tuturor categoriilor de rețineri și popriri.  
Calculul necesarului lunar al tichetelor de masă. 
Distribuirea fluturașilor de salariu. 
Evidența concediilor de odihnă pentru fiecare departament și verificarea pontajelor cu cererile de 
concediu de odihnă, certificatele medicale și alte referate din cursul lunii. 
Eliberarea de adeverințe, la cererea salariaților și în conformitate cu prevederile legale. 
Calcularea drepturilor salariale conform pontajului, contractelor de muncă, politicii firmei și 
legislației în vigoare. 
Verificarea și depunerea lunară a Declarației 112.  
Întocmirea rapoartelor și situațiilor specifice ariei de activitate. 
Analizarea solicitărilor salariaților în domeniul resurselor umane și propunerea de soluții pentru 
rezolvarea acestora.  
 
Ce căutăm: 
 
Studii superioare finalizate / masterand. Rezultate academice bune.  
Dorința de a-și construi o carieră în domeniul resurselor umane, cu specializare pe 
compensații&beneficii. 
Stagii de practică/internship în domeniul resurse umane/contabilitate – reprezintă un avantaj. 
Abilități dezvoltate de comunicare, lucru în echipă și învățare. 
Inițiativă, planificare și organizare a activității proprii.  
Abilități avansate de operare calculator (MS Office – Excel nivel avansat). Atenție la detalii.  
Confidențialitate și capacitatea de a lucra cu termene limită. 
 
Ce oferim: 
 
Plan de integrare personalizat. Participarea la cursuri de formare și dezvoltare.  
Oportunități de dezvoltare profesională și personală la nivelul Grupului Rossmann România. 
Vei face parte dintr-o echipă dinamică, orientată spre calitate și performanță.  
Loc de muncă stabil, într-o companie solidă din punct de vedere financiar.  
Condiții și instrumente de lucru moderne.  
Implicarea în proiecte de responsabilitate socială.  
Pachet salarial atractiv (include tichete de masă, abonament de servicii medicale private, primă de 
Paște / Crăciun / vacanță, asigurare de viață și de accident). 
 
Persoanele interesate pot trimite un cv actualizat pe adresa de e-mail recrutare@rossmann.ro, 
menționând poziția pentru care aplică. Toate aplicațiile sunt confidențiale. Candidații potriviți vor fi 
contactați în maxim 2 săptămâni. 
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