
Recruiter - špecialista výberov 
Druh pracovného pomeru  

plný úväzok  

Termín nástupu  

možný ihned, najneskor k 1.10.2019 

Informácie o pracovnom mieste 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti 

Si skúsený špecialista v oblasti recruitingu? Pridaj sa do nášho tímu! 

Tvojou náplňou práce bude: 

- inzerovanie pracovných pozícií, selekcia životopisov 

- aktívne vyhľadávanie, výber a kontaktovanie vhodných kandidátov na odborné aj operatívne pozície 

(white and blue collars), 

- organizovanie a samostatné vedenie výberových pohovorov,  

- posudzovanie rôznych kvalifikačných predpokladov kandidátov na rôzne pracovné pozície, komunikácia s 

managermi daných oddelení 

- pripravuje bežnú dokumentáciu týkajúcu sa procesu náboru a prijatia nového zamestnanca 

- koordinuje spoluprácu a komunikáciu s personálnymi agentúrami aj ADZ 

- vedie a pravidelne aktualizuje databázu agentúrnych zamestnancov a databázu obsadzovaných 

pracovných pozícií, zabezpečuje dostatok informácií o aktuálnom stave pracovných síl 

- na pravidelnej báze sa stretáva s agentúrami a monitoruje spoluprácu s nimi  

- nahadzuje objednávky do interného systému 

- Reporting na mesacnej baze (detaily) 

 

Zamestnanecké výhody, benefity 

práca v stabilnej medzinárodnej spoločnosti 

5 dní dovolenky nad rámec zákona 

letný a zimný bonus (13. a 14. plat) 

ročná odmena za 100% dochádzku 

bezplatné kurzy anglického a nemeckého jazyka priamo na pracovisku 



príspevok do 3. piliera 

príspevok na stravovanie v našej závodnej jedálni 

priateľský kolektív 

vianočný večierok, vitamínové balíčky a veľa ďalšieho 

Požiadavky na zamestnanca 

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním 

vysokoškolské II. stupňa 

Vzdelanie v odbore 

Ľudské zdroje (ale nie je podmienkou!  

Jazykové znalosti 

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2) - MUST 

Ostatné znalosti 

Personalistika - základy 

Hospodárska korešpondencia - základy 

Microsoft Word - pokročilý 

Microsoft Excel – pokročilý  - dolezite kvoli tabulkám, grafom, reportom, analyzam, co budem potrebovat  

Vodičský preukaz 

B 

Počet rokov praxe 

1 

Osobnostné predpoklady a zručnosti 

- anglický jazyk na komunikatívnej úrovni - PODMIENKOU 

- príjemné vystupovanie 

- organizačné schopnosti 

- schopnosť samostatne a aktívne pracovať a riešiť problémy 


