Konsultant
ds. rekrutacji pracowników
z Ukrainy
MR JOB Agencja Pracy Tymczasowej od wielu lat z powodzeniem wspiera firmy z Polski i
Niemiec, świadcząc usługi HR. Dzięki wiedzy i doświadczeniu, jakie wypracowaliśmy w
ramach dotychczasowej działalności, dysponujemy szeroką gamą rozwiązań personalnych.
Pozwalają nam one usprawniać procesy HR w firmach naszych Klientów oraz optymalizować
ich nakłady finansowe. Obecnie do naszego oddziału we Wrocławiu poszukujemy osoby ze
specjalizacją w zatrudnieniu obcokrajowców na stanowisko:

Konsultant ds. rekrutacji pracowników z
Ukrainy
Miejsce pracy: Wrocław
Zadania na stanowisku:
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poszukiwanie nowych źródeł pozyskania kandydatów
zarządzanie i aktywne budowanie bazy kandydatów
udział w planowaniu działań rekrutacyjnych
redagowanie i zamieszczanie ogłoszeń, selekcja CV, skuteczne prowadzenie rekrutacji na
stanowiska niższego i średniego szczebla
zatrudnianie pracowników i obcokrajowców
szczegółową weryfikację dokumentów kandydatów niezbędnych do legalnego zatrudnienia
administrację dokumentów w systemie kadrowo-płacowym
wsparcie Kierownika Oddziału w bieżących działaniach

Czekamy na aplikacje osób, które:
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mają doświadczenie w rekrutacji, mile widziane doświadczenie w APT
władają językiem ukraińskim lub rosyjskim
posiadają wiedzę i doświadczenie zatrudnianiu i w legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców
nastawione są na realizację zadań
posiadają prawo jazdy kat. B – warunek konieczny
znają podstawowe zagadnienia z prawa pracy, prawa cywilnego
posiadają doskonałe umiejętności interpersonalne i prokliencką postawę
są dynamiczne, kreatywne, podejmują wyzwania oraz są odporne na stres

W zamian oferujemy:
ul. Chojnowska 62
59-220 Legnica
infolinia: +48 76 743 80 99
email: biuro@mrjob.pl
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ciekawą, pełną wyzwań pracę
wynagrodzenie podstawowe + premie
możliwość rozwoju zawodowego i pogłębiania wiedzy na temat legalizacji pobytu i pracy
cudzoziemców
pracę w zespole nastawionym na sukces

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji na adres kariera.wroclaw@mrjob.pl
w tytule wpisując tylko i wyłącznie „KONSULTANT”. Zastrzegamy prawo do kontaktu z
wybranymi kandydatami.
Prosimy o załączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu
rekrutacji, zgodnie z Ustawa z 2002 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 101 poz. 926, ze zmianami).”
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