Grupa Teleperformance posiada ponad 270 centrów obsługi klienta w 62 krajach i zatrudnia ponad 182 000
pracowników. Obsługujemy klientów używając ponad 75 różnych języków i dialektów występując w imieniu
największych międzynarodowych przedsiębiorstw działających w różnych branżach.
Od 1978 roku na świecie, a od 1997 roku także w Polsce, dostarczamy naszym partnerom najwyższą
jakość w wielokanałowej obsłudze Klienta. Pracujemy z ludźmi i dla ludzi, oferując pasję i
zaangażowanie na każdym etapie interakcji z Klientem.

Specjalista/-ka ds. rekrutacji i szkoleń
Miejsce pracy: Warszawa
Zadania na stanowisku:








Samodzielne prowadzenie procesów rekrutacyjnych na stanowiska związane z obsługą klienta
Poszukiwanie alternatywnych źródeł docierania do kandydatów
Udział w aktywnościach związanych z budowaniem i promocją wizerunku pracodawcy
Udział w sesjach Assessment Center
Współpraca z agencjami rekrutacyjnymi oraz biurami karier
Ewidencja kandydatów i nowozatrudnionych w wewnętrznym systemie kadrowym
Prowadzenie szkoleń wstępnych dla nowych pracowników firmy

Wymagania:









Wykształcenie wyższe lub ostatni rok studiów (pod warunkiem pełnej dyspozycyjności do pracy)
Biegła znajomość języka niemieckiego
Znajomość innego języka europejskiego – mile widziana
Doświadczenie na podobnym stanowisku w wewnętrznych strukturach HR lub agencjach
pracy
Nastawienie na realizację celu
Szybkość i dokładność
Pozytywne nastawienie, kreatywność i zaangażowanie
Bardzo dobra i praktyczna znajomość pakietu MS Office

Oferujemy:







Umowę o pracę oraz pakiet benefitów (karta Multisport Plus, ubezpieczenie na życie,
ubezpieczenie medyczne w prywatnej klinice)
Ciekawą, pełną wyzwań pracę w dynamicznym środowisku, w wewnętrznych strukturach HR
Pracę umożliwiającą realizację własnych pomysłów i rozwiązań
Możliwość zdobycia wiedzy z branży HR w międzynarodowym środowisku
Udział w projektach prowadzonych przez Dział HR (Społeczna Odpowiedzialność Biznesu,
integracja, inicjatywy międzykulturowe)

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres:
justyna.kazimierczak@teleperformance.com

Prosimy o dołączenie do aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997 r.
Dz. U. Z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm. przez Teleperformance Polska Sp. z. o. o. z siedzibą przy ul.
Domaniewskiej 50, 02-672 w Warszawie. Potwierdzam prawdziwość danych zawartych w niniejszym
dokumencie aplikacyjnym.

