Oferta pracy
Nr referencyjny: 528/18/PS
Nazwa firmy: ILLUSTRO Szkolenia Doradztwo
Opis: Szkolenia, doradztwo personalne i biznesowe
Stanowisko: Specjalista ds. personalnych
Kategoria stanowiska pracy: Kadry/HR/Doradztwo zawodowe
Lokalizacja: Polska, opolskie, Opole
Typ pracy: praca stała
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Obowiązki: Zakres obowiązków:
• Sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnianiem pracownika oraz wsparcie we
wdrożeniu do pracy.
• Zakładanie, prowadzenie i aktualizacja akt osobowych pracowników firmy.
• Prowadzenie i weryfikacja ewidencji czasu pracy.
• Planowanie i organizowanie szkoleń oraz nadzór nad ich realizacją.
• Nadzór nad procesami przetwarzania danych osobowych.
• Sporządzanie raportów i analiz kadrowych na potrzeby firmy.
• Prowadzenie rejestru planowanych i zrealizowanych szkoleń pracowników oraz prowadzenie
dokumentacji z nimi związaną.
• Realizacja projektów z obszaru miękkiego HR.
Wymagania:
Praca zgodna z obszarem kształcenia
- nauki ścisłe
Umiejętności IT:
- Programy biurowe / Microsoft Office / Excel - średniozaawansowany
Prawo jazdy:
B
Dodatkowe wymagania: Wymagania:
• Preferowane wykształcenie wyższe- zbieżne z zakresem obowiązków.
• Minimum 2 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku.
• Znajomość przepisów dotyczącą ochrony danych osobowych i prawa pracy.
• Umiejętność analitycznego myślenia, doskonała organizacja pracy własnej, wysokie zdolności
interpersonalne.
• Bardzo dobra umiejętność obsługi pakietu MS Office.
• Wiedza z zakresu Human Resources.
Warunki pracy: • Wiedza z zakresu Human Resources.
Nasza oferta dla Ciebie:
• Umowa o pracę na pełny etat.
• Atrakcyjne wynagrodzenie zasadnicze oraz wysokie premie.
• Pakiet korzyści socjalnych, w tym m. in. karta MultiSport, dodatkowe ubezpieczenie oraz pakiet
świadczeń medycznych.
• Praca w nowoczesnej firmie z niemieckim kapitałem, z uznaną marką o światowym zasięgu.
• Dostęp do profesjonalnych szkoleń zawodowych.
• Uczestnictwo w innowacyjnych projektach z obszaru miękkiego HR.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres mailowy:
rekrutacja@illustro.pl
Typ aplikacji: CV
Kontakt: e-mail: rekrutacja@illustro.pl
Komentarz: Nasza oferta dla Ciebie:
• Umowa o pracę na pełny etat.
• Atrakcyjne wynagrodzenie zasadnicze oraz wysokie premie.
• Pakiet korzyści socjalnych, w tym m. in. karta MultiSport, dodatkowe ubezpieczenie oraz pakiet
świadczeń medycznych.
• Praca w nowoczesnej firmie z niemieckim kapitałem, z uznaną marką o światowym zasięgu.
• Dostęp do profesjonalnych szkoleń zawodowych.
• Uczestnictwo w innowacyjnych projektach z obszaru miękkiego HR.

Data oferty: 12-01-2018
Data ważności: 26-01-2018

