Bank Zachodni WBK S.A. poszukuje Kandydata na stanowisko:

Specjalista ds. Zasobów Ludzkich
Miejsce pracy: Szczecin

Poszukujemy Osoby, która będzie chciała związać swoją karierę zawodową z naszym
Bankiem i rozwijać swoje kompetencje w obszarze HR. Wymagania stawiane Kandydatom:







Komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność budowania relacji opartych na
partnerstwie;
Chęć rozwoju siebie i innych;
Samodzielność oraz umiejętność organizowania czasu pracy,
Umiejętności analityczne;
Mobilność oraz czynne prawo jazdy kat. B.;
Mile widziana znajomość prowadzenia procesów rekrutacyjnych oraz znajomość przepisów prawa
pracy.

Zakres zadań i obowiązków na stanowisku pracy:







Ścisła współpraca z menedżerem zasobów ludzkich i kadrą menedżerską w zakresie wsparcia
pracowników w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi;
Prowadzenie procesów rekrutacyjnych;
Analiza i procesowanie spraw personalnych;
Sporządzanie raportów i analiz z obszaru HR;
Prowadzenie szkoleń adaptacyjnych dla nowych pracowników i udział w projektach rozwojowych;
Budowanie i utrzymywanie pozytywnych, długofalowych relacji z pracownikami i klientami
zewnętrznymi.

Możemy Ci zaoferować:
•
•
•
•
•
•

Proces adaptacyjny przygotowujący do pełnienia powierzonej roli;
Pracę i możliwość wymiany doświadczeń w międzynarodowym środowisku grupy Santander;
Wewnętrzne programy rozwojowe umożliwiające doskonalenie kompetencji zawodowych;
Wsparcie w zdobywaniu nowej wiedzy: możliwość dofinansowania do studiów lub nauki języków
obcych, szkolenia, bankową bibliotekę książek i multimediów;
Możliwość wyboru spośród urozmaiconej oferty świadczeń pozapłacowych w ramach systemu
MyBenefit;
Prywatną opiekę zdrowotną.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie ofert zawierających CV wraz z listem motywacyjnym z
dopiskiem w tytule: „Specjalista ds. zasobów ludzkich - Szczecin ” na adres:
Kinga.Wodynska@bzwbk.pl
Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, danych osobowych
zawartych w przesyłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.), dla celów obecnych i przyszłych rekrutacji. Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo
dostępu do danych oraz ich poprawiania oraz że dane nie będą przekazywane innym odbiorcom danych”.

Chcesz się dowiedzieć więcej na temat naszej struktury, historii i pracowników? Odwiedź naszą
stronę Kariera i poznaj nas lepiej.

