Firma Projektanci Kariery to sprawdzony i elastyczny partner w zakresie doradztwa personalnego oraz
szkoleniowego wsparcia przedsiębiorstw. Jesteśmy grupą profesjonalistów, która z pasją zajmuje się
dostarczaniem rozwiązań dla biznesu z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Sprawnie operujemy w
obszarze HR na rynku polskim oraz na rynkach międzynarodowych od ponad dekady. Jesteśmy agencją
doradztwa personalnego wpisaną do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 9748.
Obecnie do naszego zespołu poszukujemy energicznej osoby, chcącej rozwijać się na stanowisku:

STAŻYSTA W DZIALE REKRUTACJI I SZKOLEŃ
Miejsce pracy: Opole
OPIS STANOWISKA PRACY
Do Twoich głównych obowiązków należeć będzie telefoniczna i bezpośrednia obsługa klientów
indywidualnych oraz biznesowych. Będziesz odpowiedzialny/a za zamieszczanie ofert pracy i szkoleń, za
budowanie bazy klientów, nawiązywanie relacji, wstępną selekcję aplikacji i badanie potrzeb
szkoleniowych. Przedstawianie ofert pracy i szkoleń zamkniętych oraz otwartych.

NASZE OCZEKIWANIA








Cenimy umiejętność prowadzenia telefonicznych rozmów handlowych.
Poszukujemy osoby komunikatywnej i otwartej na innych ludzi, potrafiącej dostosować styl
rozmowy do konkretnego klienta.
Istotne jest nastawienie na realizację celów i determinacja w działaniu.
Ważna jest umiejętność dobrej obsługi komputera, w tym pakietu MS Office.
Znajomość branży rekrutacyjnej i szkoleniowej będzie dodatkowym atutem.
Nie wymagamy określonego stażu pracy – liczą się dla nas Twoje umiejętności i potencjał!
Spełnienie formalnych wymogów (Regulamin „Opolski program stażowy” dostępny pod
adresem: http://ocrg.opolskie.pl/pl/aktualnosci/ogloszenie-naboru-do-projektu-opolskiprogram-stazowy-18.html)

ZAPEWNIMY CI





Płatny staż, podczas którego rozwiniesz kompetencje, wiedzę i umiejętności niezbędne w
pracy samodzielnego specjalisty ds. rekrutacji i szkoleń.
Pracę w nowoczesnym biurze.
Przyjazną atmosferę i wsparcie w zespole.
Wszystkie narzędzia niezbędne do pracy.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres rekrutacje@projektancikariery.pl
z dopiskiem „Staż w Dziale Rekrutacji i Szkoleń”.
Termin nadsyłania aplikacji: 12 lipca 2016 r.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Prosimy dopisz w swojej aplikacji klauzulę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w
mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych (zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.).
Przyjmuję także do wiadomości, iż przysługuje mi prawo do kontroli oraz przetwarzania tych danych, w tym także prawo do
ich poprawiania.”

