Jesteśmy firmą działającą w branży automotiv, która produkuje najbardziej ekscytujące pojazdy – od
projektu do fazy testowej. Jako jedyni w Polsce z naszej fabryki wypuszczamy gotowy produkt. Są to
innowacyjne, fantastyczne, wysokiej jakości pojazdy off-road, w tym pojazdy terenowe (all-terrain
vehicles) oraz pojazdy Polaris RANGER® i RZR® side-by-side, skutery śnieżne, motocykle i napędzane
elektrycznie pojazdy drogowe. Realizujemy nasze marzenia o tworzeniu i konstruktywnej zabawie –
nasze pojazdy testujemy na miejscu w godzinach pracy oraz poza nimi..
Obecnie poszukujemy osoby na sześciomiesięczny projekt na stanowisko:
Koordynatora ds. Rekrutacji
Zadania:













Publikacja ogłoszeń rekrutacyjnych.
Monitorowanie napływających zgłoszeń.
Weryfikacja zgłoszeń – preselekcja kandydatów wg wymogów dotyczących kwalifikacji i
doświadczenia wymaganego na danym stanowisku.
Selekcja kandydatów zgodnie z obowiązującymi procedurami i standardami.
Koordynowanie rozmów rekrutacyjnych (współpraca z Działem HR i przełożonymi działów do
których prowadzona jest rekrutacja).
Wsparcie w prowadzeniu rozmów rekrutacyjnych.
Przekazywanie kandydatom informacji zwrotnej.
Przygotowywanie odpowiedniej dokumentacji związanej z zatrudnieniem.
Koordynacja współpracy z agencjami rekrutacyjnymi i agencjami pracy tymczasowej.
Monitorowanie postępu realizacji procesów rekrutacyjnych.
Dbanie o budowanie wizerunku pracodawcy.
Udział w działaniach employer brandingowych.

Wymagania:







Komunikatywność, zdolności organizacyjne, rzetelność, inicjatywa.
Znajomość j. angielskiego na poziomie swobodnej komunikacji w mowie i piśmie.
Wykształcenie wyższe – preferowany profil związany z psychologią, naukami społecznymi,
ekonomią, mile widziane w zakresie ZZL.
Mile widziane doświadczenie w obszarze rekrutacji lub we współpracy z agencjami pracy
tymczasowej.
Znajomość pakietu MS office – swobodne posługiwanie się programami Excel, Word, PowerPoint.
Umiejtności analityczne, planowania, przygotowywania raportów.

Oferujemy:





Pracę w dynamicznym zespole z dobrą atmosferą współpracy.
Możliwość rozwijania umiejętności HRowych i nabycia cennego doświadczenia w dużej,
międzynarodowej firmie produkcyjnej.
Elastyczne godziny pracy.
Możliwość współpracy w okresie 6 miesięcy przy ciekawym, międzynarodowym projekcie
rekrutacyjnym.

Jeśli mamy to czego szukasz, a Ty spełniasz powyższe wymagania:

Zaaplikuj już dziś wysyłając swoje CV na poniższy adres email:
anna.nowara@polaris.com, w tytule wiadomości prosimy wpisać: „Kmoordynator ds. Rekrutacji”.
Prosimy o załączenie zgody na przetwarzanie osobowe. Dziękujemy za wszystkie aplikacje i jednocześnie
informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
Polaris Poland Sp. z o.o. ul. Wspólna 12, 45-837 Opole

