Własny zakład odlewni, 13 pras, wytwórnia matryc i narzędzi,
produkcja komponentów aluminiowych oraz anodownia tworzą
przedsiębiorstwo zbudowane z nowoczesnych urządzeń oraz
technologii.
Od lat 50 XX wieku należymy do liderów wśród producentów
profili aluminiowych w Polsce, a dzięki ciągłemu rozwojowi
osiągnęliśmy sukces także na rynkach zagranicznych.
Jesteśmy jedną z 25 spółek Grupy Kapitałowej KĘTY, która
zatrudnia łącznie ponad 5000 pracowników. To dzięki ich
zaangażowaniu i kompetencjom wzmacniamy pozycję lidera
i tworzymy innowacyjne rozwiązania w swojej branży.

Obecnie poszukujemy kandydata na stanowisko:

Specjalista ds. HR
z j. angielskim
nr referencyjny: Specjalista ds. HR
miejsce pracy: Kęty
CZYM BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAĆ NA STANOWISKU SPECJALISTY DS. HR:
• Samodzielne organizowanie i prowadzenie procesów rekrutacyjnych
• Realizacja polityki oraz strategii personalnej
• Wspieranie kadry menadżerskiej w realizacji procesów w obszarze personalnym
• Przygotowywanie raportów dotyczących wskaźników personalnych
• Prowadzenie procesów personalnych w organizacji – różnorodność zadań
• Organizowanie szkoleń
• Prowadzenie procesu wdrażania pracownika do organizacji
• Przygotowywanie i wdrażanie procedur w obszarze HR
• Komunikacją wewnętrzną – planowaniem i aktywnym działaniem
• Budowaniem pozytywnego wizerunku firmy wewnątrz i na zewnątrz organizacji
• Prowadzenie spraw związanych z RODO w obszarze HR

CZEGO OD CIEBIE OCZEKUJEMY:
• Wykształcenie wyższe – preferowane: zarządzanie zasobami ludzkimi, psychologia, socjologia
• Min. 3 lata doświadczenia w obszarze HR
• Praktycznej wiedzy z zakresu rekrutacji oraz znajomości metod pozyskiwania kandydatów
• Znajomość j. angielskiego na poziomie co najmniej B1 – weryfikacja znajomości języka na
spotkaniach rekrutacyjnych oraz we współpracy ze spółkami zależnymi zagranicznymi
• Dobra znajomość MS Office (MS Word, Excel, PowerPoint)
• Mile widziana znajomość drugiego języka - j. niemiecki lub włoski
• Umiejętności interpersonalne
• Umiejętność pracy w zespole
• Samodzielność w wykonywaniu powierzonych obowiązków
• Czynne prawo jazdy kat. B
Praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00

Prosimy o dołączenie oświadczenia następującej treści:
Jeżeli chce Pan/i zezwolić nam na wykorzystywanie Pana/i CV na potrzeby przyszłych rekrutacji
prowadzonych w Grupie Kęty S.A., prosimy zamieścić w swoim CV poniższą zgodę:
"Na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO wyrażam dobrowolną zgodę na wykorzystanie danych z przesłanego
dokumentu CV na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych w Grupie Kęty S.A. do czasu wycofania
niniejszej zgody, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat od wyrażenia zgody.”
Informujemy, iż odpowiemy tylko na wybrane oferty.
Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

