OPIS STANOWISKA
STANOWISKO: Junior Recruitment Consultant (part time)
MIEJSCE PRACY: Polska (Warszawa)
OPIS STANOWISKA:
Profesjonalny team rekruterów poszukuje entuzjastycznej i kreatywnej osoby, której będzie mógł przekazać swoją
wiedzę i doświadczenie. Jeżeli chcesz swoje studia połączyć z pracą z najlepszymi, to powinieneś dołączyć do nas
na stanowisko:
Junior Recruitment Consultant (part time)
IT to nabardziej dynamicznie rozwijająca się i prestiżowa branża na świecie. Praca w naszym profesjonalnym
zespole i międzynarodowe środowisko z pewnością przełożą się dalszy rozwój kariery zawodowej. Twoją rolą będzie
wspieranie Senior Rekruterów w procesach rekrutacji wysokiej klasy specjalistów IT.
Jakie będą Twoje obowiązki:

-

Wyszukiwanie specyficznych profili i umiejętności technicznych w bazach danych

-

Analiza i selekcja życiorysów w procesach rekrutacyjnych

Profesjonalna aktywność na portalach społecznościowych jak Goldenline i Linkedin
Zbieranie, przetwarzanie i prezentowanie danych w różnych formach, dzięki czemu technologie IT
przybiorą dla Ciebie nowego znaczenia
Budowanie sieci kontaktów ze specjalistami IT w Polsce i innych krajach Europy
Wstępne rozmowy, prezentowanie ofert i umawianie kandydatów na interview
Przygotowywanie opisów stanowisk (takie jak ten, który właśnie czytasz), we współpracy z nami

Aby to robić, powinieneś:

-

Swobodnie posługiwać się językiem angielskim w mowie i piśmie, aby móc komunikować się z
kandydatami i skutecznie współpracować w zespole (mile widziane inne języki jak hiszpański, włoski,
francuski, niemiecki)

-

Być dobrym mówcą i skutecznie komunikować się przez telefon/Skype i Social Media

-

Chcieć zdobywać wiedzę w rekrutacji i rozwijać swoją karierę

Łatwo nawiązywać kontakty z innymi ludźmi, mieć poczucie humoru i dystans, czyli rozwinięte zdolności
interpersonalne

Dołączając do naszego zespołu, możesz liczyć na:

-

Elastyczny czas pracy w niepełnym wymiarze, co pozwoli Ci połączyć rozwój wiedzy na uczelni i
umiejętności w pracy

-

Pracę w zgranym i profesjonalnym zespole oraz w motywującej atmosferze
Dużą samodzielność i realny rozwój Twoich umiejętności
Wsparcie w zdobywaniu wiedzy i w rozwoju
Mentoring i budowanie doświadczenia według najlepszych praktyk
Uczestnictwo w międzynarodowych rekrutacjach w profesjonalnym środowisku

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV na adres:
joanna.pejo@natek.pl
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COMPANY DESCRIPTION:
NATEK is a leading provider of IT Outsourcing and Consulting Services in CEE (Central and Eastern Europe).
Established in 2004 in Czech Republic, NATEK has created a global organization in Central Europe in order to
develop long-term partnerships with prestigious international companies by providing complete range of services
as professional services, Near shoring and platform service delivery.
With currently more than 400 employees, NATEK delivers service in following countries: Bulgaria, Czech Republic,
Poland, Romania and Slovakia and has representative offices in Ukraine. With the objective to staff more than 200
IT specialists in the next 12 months, NATEK thus becomes one of the most sought-after companies specialized in
IT outsourcing in Central and Eastern Europe.
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