Deftrans to polski producent wysokiej jakości
mebli łazienkowych i kuchennych, oferowanych
pod dwoma markami Defra i Ø NAS. Firma istnieje na rynku od ponad 20 lat. W swojej fabryce
w Odolanowie w sercu obszarów „Natura 2000”
i Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy., produkujemy ponad 100 tysięcy sztuk mebli w skali
miesiąca dla odbiorców z Polski i ponad 30 krajów świata. Zespół Deftrans tworzy ponad 500  
specjalistow i wykwalifikowanych pracowników,
zarządzanych według najlepszych europejskich
standardow.

www.deftrans.com.pl
Aktualnie w związku z rozwojem naszej firmy poszukujemy Kandydata/ki na stanowisko:

SPECJALISTA DS. PERSONALNYCH
I ROZWOJU HR
Miejsce pracy: Odolanów
CZYM BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAĆ
W CODZIENNEJ PRACY?
kompleksowym prowadzeniem rekrutacji dla naszej firmy
aktywnym wyszukiwaniem kandydatów z wykorzystaniem
metod direct & executive search
ścisłą współpracą z Zarządem i kierownikami poszczególnych działów w zakresie rozwijania polityki personalnej
określaniem potrzeb rozwojowych pracowników oraz
wsparciem w ich realizacji (m.in. dobór szkoleń,
doradztwo w wyznaczaniu ścieżki kariery pracowników)
tworzeniem i realizacją zróżnicowanych projektów
z zakresu miękkiego HR
reprezentowaniem oraz podtrzymywaniem dobrego
wizerunku firmy na rynku

PROPOZYCJĘ KIERUJEMY
DO OSÓB, KTÓRE:
posiadają wykształcenie wyższe
mają doświadczenie zawodowe w zakresie samodzielnego prowadzenia projektów z obszaru miękkiego HR
wyróżniają się  zaangażowaniem i z pasją realizują
powierzone zadania z obszaru miękkiego HR
są nastawione na wysoką jakość komunikacji i współpracy z Kandydatami oraz zespołem
myślą nieszablonowo, szukają rozwiązań i lubią kreować
nowe kierunki w rozwoju firmy

W ZAMIAN ZA TWOJE ZAANGAŻOWANIE OFERUJEMY:
samodzielne i pełne wyzwań stanowisko pracy umożliwiające rozwój
i doskonalenie kompetencji z zakresu HR
zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie
  przyjazną atmosferę, dużo wyzwań i nowych projektów

Dodatkowe informacje na temat stanowiska można uzyskać kontaktując się z nami
pod numerem telefonu: + 48 887 122 458.
Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie CV na adres : rekrutacja@defrans.com.pl
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r.
Nr 101, poz. 926 ze zm.)”

