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Osoba, która obejmie stanowisko HR Generalisty będzie odpowiedzialna za obszary: rekrutacji,
on-boardingu, szkoleń, rozwoju, wartości i kultury organizacyjnej.

Twoje zadania i obowiązki:
Monitorowanie i analizę potrzeb rekrutacyjnych w orgaizacji, uwzględniając w tym fluktuację i
ekspansję
Wdrażanie, wspieranie i kontrola procesu rekrutacji
Szkolenie osób zaangażowanych w rekrutację
Zapewnianie Introductionn Training dla pracowników na wszystich szczeblach organizacji
Wspieranie Liderów w ocenie i rozwoju wszystkich pracowników magazynu logistycznego
Zapewnianie, aby wszyscy pracownicy otrzymywali feedback dotyczący ich pracy oraz jasny
plan rozwoju
Wsparcie planowania sukcesji oraz procesu talent management w organizacji
Monitorowanie i analiza potrzeb szkoleniowych w dziale, organizacja szkoleń oraz aktywności
około szkoleniowych
Aktywne promowanie Wartości i Kultury firmy
Zachęcanie pracowników do wcielania w życie Wartości
Kreowanie i dbanie o zachowanie przyjaznego i atrakcyjnego środowiska pracy

Oczekujemy od Ciebie:
Min. 4/5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze HR
W tym w szczególności doświadczenie w obszarach: rekrutacja, on-boarding, szkolenia i rozwój
Mile widziane będzie doświadczenie w środowisku międzynarodowym i/lub w branży fashion lub
logistycznej
Doświadczenie promowaniu kultury organizacyjnej oraz wartości firmy
Umiejętność funkcjonowania w bardzo dynamicznym i zmiennym środowisku
Nastawienie ‘na ludzi’ i na klienta wewnętrznego
Mile widziana znajomość języka angielskiego na poz. B2
Umiejętność komunikowania się na wszystkich szczeblach organizacji
Dynamiczna, pełna pasji i zapału osobowość, chęć wniesienia wartości dodanej do organizacji,
promowania zmian, przynoszenia wymiernych efektów dla biznesu i pracowników

Co proponujemy?
Atrakcyjną i pełną wyzwań rolę w międzynarodowej organizacji modowej o wysoce
rozpoznawalnej marce i ugruntowanej pozycji zarówno na rynku Polskim, Europejskim, jak i

światowym
Pracę w inspirującym środowisku, w miejscu stawiającym na promowanie talentów i
umożliwiającym szeroki rozwój zawodowy w swoich strukturach
Pakiet benefitów: prywatna opieka medyczna, karta sportowa, ubezpieczenie na życie, posiłki w
kantynie, zniżki na zakupy w sieci
Pracę w środowisku skoncentrowanym na zachowaniu balansu praca-dom oraz promującym
pracę zespołową, szczerość i otwartość komunikacji oraz wzajemne relacje zbudowane na
szacunku i życzliwości

