HR ASISTENT/KA
ČESKÝ JAZYK + UKRAJINŠTINA
Hledáme novou posilu našeho HR oddělení. Aktuálně věnujeme hodně času zaměstnávání nových kolegů ze zahraničí,
konkrétně z Ukrajiny – a proto hledáme někoho, kdo ovládá jak český jazyk, tak ukrajinštinu. Počítáme s tím, že se zapojíte
také do dalších projektů a personálních činností mimo tuto agendu. Stanete se plnohodnotnou součástí týmu, budete s námi
zažívat radosti i starosti a spolu s námi pracovat na vylepšení stávajících procesů.
Konkrétně to znamená, že:





se kamarádíte administrativou i lidmi
máte zájem o personalistiku a HR
si s úsměvem poradíte v jakékoli situaci
učení nových věcí neberete jako nutné zlo, ale naopak jako způsob, jak se posunout dál

Zaškrtli jste všechny body? Paráda, vypadá to, že si budeme rozumět :-) Neváhejte, pošlete nám Vaše CV a připojte i
pár vět (v češtině) o tom, proč hledáme právě Vás…
Nabízíme dlouhodobou spolupráci na cca 20 hodin týdně – pozor, poloviční úvazek ale neznamená poloviční nadšení pro práci
– Vaše výsledky budou stejně důležité jako výsledky Vašich kolegů. Očekáváme proto aktivní přístup k řešení problémů a
zodpovědnost za svěřené úkoly.
BUDEME SPOLUPRACOVAT V TĚCHTO OBLASTECH:
· podpora zaměstnanců ukrajinské národnosti (ve spolupráci s kolegyní zajištění administrativy spojené se vznikem a
průběhem pracovního poměru, komunikace s kolegy z Ukrajiny a pomoc při jejich integraci do společnosti)
· administrativa spojená s chodem personálního oddělení
· a případně také spolupráce na dalších HR projektech…
OČEKÁVÁME:
· zájem o oblast personalistiky, předchozí zkušenost z oboru není podmínkou
· samostatnost, zodpovědnost a pečlivost
· aktivní přístup k řešení problémů
· znalost českého jazyka a ukrajinštiny (slovem i písmem)
· znalost Aj/Fj na komunikativní úrovni výhodou (jsme členem nadnárodní skupiny VINCI a některé materiály a informace k
nám přichází v angličtině/francouzštině)
NABÍZÍME:
· práci na poloviční úvazek (DPP / DPČ)
· dlouhodobou spolupráci (výhledově možnost navýšení úvazku)
· příjemné pracovní prostředí (sídlíme v nových kancelářích v Michli s dobrou dostupností MHD)
· bezva kolektiv
· možnost profesního rozvoje
Přidat se k nám můžete třeba hned zítra… Těšíme se!

