
SAINT-GOBAIN GLASS POLSKA ODDZIAŁ W WARSZAWIE DELEGATURA GENERALNA
ZATRUDNIA SENIOR TALENT ACQUISITION / RECRUITMENT COORDINATOR NA UMOWA NA

CZAS NIEOKREŚLONY NIEOKREŚLONY.

Data : 30/11/2015 
 
Numer Referencyjny : 526726-12006768 
 
Rodzaj umowy : Umowa na czas nieokreślony 
Lokalizacja : Warszawa 02-677, PL 
Czas trwania zamówienia : Nieokreślony 
Poziom wykształcenia : Dyplom magistra 
Doświadczenie zawodowe : 5-7 lat 
 
Opis Firmy : 
Kim jesteśmy? 
∙ Grupa Saint Gobain jest światowym liderem na rynkach związanych z budownictwem. 
∙ Tworzymy, produkujemy i dystrybuujemy materiały budowlane, będące odpowiedzią na kluczowe 
wyzwania naszych czasów, jakimi są wzrost gospodarczy, oszczędność energii oraz ochrona środowiska. 
∙ W Polsce jesteśmy jednym z największych inwestorów zagranicznych, posiadamy 25 zakładów 
produkcyjnych, 60 zakładów dystrybucyjnych i zatrudniamy ponad 6000 osób. 
 
Opis Pracy : 
Czym się będziesz zajmował/a na tym stanowisku? 
∙Budowaniem strategii działań rekrutacyjnych dla spółek w Grupy Saint-Gobain w Polsce. 
∙Koordynacją i rozwojem procesów pozyskiwania talentów. 
∙Wsparciem w procesach rekrutacyjnych na stanowiska managerskie. 
∙ Projektami HR z zakresu budowy wizerunku pracodawcy. 
∙Współpracą z działami HR na terenie całej Polski. 
 
 
Tu nas znajdziesz: 
Grupa Saint-Gobain 
ul. Cybernetyki 9 
Warszawa 
www.saint-gobain.pl 
www.facebook.com/OdkryjSiebiezSaintGobain 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółki z Grupy Saint-Gobain w Polsce, jak również przez firmy 
rekrutacyjne zatrudnione przez Saint-Gobain na potrzeby realizacji obecnego jak i przyszłych procesów 
rekrutacyjnych, moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 1087, z późn. zm.) Przyjmuję także do wiadomości, iż osobie 
wyrażającej zgodę na przetwarzanie jej własnych danych osobowych przysługuje prawo kontroli 
przetwarzania tych danych, w tym także prawo do ich poprawiania. 
 
Pozadany profil : 
Kogo szukamy? 
∙min. 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu procesów rekrutacyjnych 
∙nastawienie proklienckie i orientacja na wyniki 
∙bardzo dobra znajomości języka angielskiego 
∙bardzo dobra znajomość nowych technologii w pozyskiwaniu talentów 
∙otwartość i inicjatywa, ciekawość 
 
Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy! 
∙ Ciekawe wyzwania w dynamicznym, zróżnicowanym kulturowo środowisku międzynarodowym,



∙Partnerską atmosferę pracy 
∙Profesjonalny rozwój według indywidualnego planu 
∙Pakiet socjalny (ubezpieczenie na życie, opieka medyczna, karty przedpłacone EdenRed) 
 
Aby zaaplikować : http://apply.multiposting.fr/jobs/6525/12006768


