(Polski)
Konsultant ds. Rekrutacji
(praca tylko w godzinach
popołudniowych)
(Polski) 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. W związku z dynamicznym rozwojem do naszych struktur
wewnętrznych poszukujemy osoby na stanowisko:
Konsultant ds. Rekrutacji (praca tylko w godzinach popołudniowych)
Miejsce pracy: Legnica
Zadania na stanowisku:
●

●

●

●

●

●

kompleksowe prowadzenie procesów rekrutacyjnych w ramach pracy tymczasowej oraz
pośrednictwa pracy na rynek niemiecki
ustalenie profilu kandydata i optymalnych źródeł pozyskiwania aplikacji
tworzenie i publikacja ogłoszeń
prowadzenie rozmów rekrutacyjnych z kandydatami na stanowiska różnego szczebla
prowadzanie bazy danych kandydatów
przygotowywanie raportów z prowadzonych działań

Oferujemy:
●

●

●

●

●

●

●

pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o międzynarodowym zasięgu (tylko w
godzinach popołudniowych)
bardzo atrakcyjny system wynagrodzenia z wysokimi premiami uzależnionymi od wyniku
stabilność zatrudnienia
bardzo dobrą kawę
zaproszenia do udziału w niesamowitych spotkaniach i wyjazdach integracyjnych
swobodną atmosferę pracy i brak dress code
biuro w samym centrum miasta
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Jeżeli:
●

●

●

●

posiadasz wiedzę na temat rekrutacji i selekcji
jesteś kreatywny i nie boisz się wyzwań
jesteś dyspozycyjny w godzinach popołudniowych
masz podstawową znajomość języka niemieckiego (bardzo mile widziana)

to właśnie Ciebie brakuje w naszym zespole i z niecierpliwością czekamy na Twoją
aplikację. Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji na
adres kariera@mrjob.pl w tytule wpisując „Konsultant ds. Rekrutacji”. "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)."
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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