PRACUJ W ZUS!

O nas

Dlaczego warto u nas pracować

Jesteśmy innowacyjną instytucją zaufania
publicznego. W imieniu państwa nadzorujemy
i koordynujemy powszechne ubezpieczenia
społeczne.

Nabór kandydatów na wolne stanowiska
pracy jest otwarty i konkurencyjny.

Naszą misją jest sprawna, rzetelna
i przyjazna obsługa klientów. Tę misję
realizujemy na podstawie przepisów
prawa i zasad racjonalnego i przejrzystego
gospodarowania finansami. Wykorzystujemy
przy tym nowoczesną technologię i potencjał
pracowników.
Jesteśmy jednym z największych pracodawców
w Polsce. Dzięki jasnym zasadom rekrutacji
i zatrudniania oraz dbałości o warunki pracy
i sprawy socjalne mamy status stabilnego
i wiarygodnego pracodawcy.
ZUS jest odpowiedzialny społecznie –
przestrzega prawa, dba o zasady etyczne,
społeczności lokalne i o środowisko naturalne.

Oferujemy zatrudnienie w ramach umowy
o pracę. 88% naszych pracowników pracuje
na podstawie umowy bezterminowej.
Dbamy o to, aby pracownicy mogli podnosić
kwalifikacje dzięki bogatej ofercie szkoleń,
a także kursów i studiów podyplomowych.
Pracownicy mogą korzystać z biblioteki
zawodowej. Jest w niej ponad 11 tys.
publikacji na temat ubezpieczeń społecznych,
finansów, prawa i innych dziedzin.
Umożliwiamy pracownikom udział
w konferencjach i seminariach związanych
z rynkiem ubezpieczeń społecznych oraz
z tematyką wykonywanych przez nich zadań.
Przyjmujemy corocznie kilkaset studentów
na praktyki i płatne staże, tworzymy także
miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnością.

Gwarantujemy zdobycie cennego i unikalnego doświadczenia zawodowego w naszej centrali
oraz w naszych placówkach w ponad trzystu miastach.
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Jak przebiega proces rekrutacji
•• Sprawdź nasze aktualne oferty pracy na www.zus.pl w zakładce [Praca w ZUS]
lub w Biuletynie Informacji Publicznej.
•• Wyślij wymagane w ofercie dokumenty na podany w ogłoszeniu adres.
•• Wykwalifikowani rekruterzy zweryfikują przesłane przez Ciebie dokumenty
pod względem niezbędnych wymagań formalnych. Jeśli je spełniasz, zaprosimy Cię
do dalszego etapu rekrutacji.
•• Komisja rekrutacyjna przeprowadzi z Tobą rozmowę kwalifikacyjną. Będziesz mógł wtedy
zaprezentować kompetencje, których oczekujemy na danym stanowisku.
•• Komisja rekrutacyjna zarekomenduje prezesowi ZUS kandydata lub kandydatów
do zatrudnienia.
•• Prezes ZUS podejmie ostateczną decyzję w kwestii zatrudnienia.
•• Rekruterzy będą Cię informować o kolejnych etapach postępowania kwalifikacyjnego,
a także powiadomią Cię, jeśli nie przejdziesz do następnego etapu.

