
PERSPECTA to  firma  doradztwa  personalnego  specjalizująca  się  w  realizacji  szkoleń,
projektów rekrutacyjnych oraz badań marketingowych. Obecnie w związku z kolejną edycją
programu bezpłatnych praktyk „Praktyki na Start” poszukujemy osób na stanowisko:

 Praktykant HR
Nr ref.: 20/06/2015

Miejsce pracy: Gdańsk/Home Office
Ilość stanowisk: 1

 
Osoba na stanowisku praktykanta będzie odpowiedzialna za:

 Wsparcie  przy  realizacji  bieżących  projektów  szkoleniowych:  opracowywanie
programów szkoleniowych, materiałów, współpraca z portalami szkoleniowymi

 Współudział  w  projektach  rekrutacyjnych:  konstruowanie  ogłoszeń,  pozyskiwanie
Kandydatów, selekcja oraz weryfikacja

 Wsparcie przy projektach badawczych: badania marketingowe typu tajemniczy klient,
badania opinii publicznej

 Opracowywanie analiz i weryfikacja rynku dla potrzeb projektowych
 Współudział przy realizacji akcji marketingowych
 Monitoring zamówień publicznych oraz wsparcie przy ich realizacji
 Wsparcie bieżących zadań biura

Wymagania:
 Wykształcenie min. średnie
 Wiedza oraz zainteresowanie obszarem HR
 Bardzo dobra obsługa pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)
 Komunikatywna znajomość j. angielskiego
 Bardzo dobra organizacja pracy oraz zaangażowanie
 Własny komputer i dostęp do Internetu

Oferujemy:
 Umowę na realizację praktyk studenckich lub zawodowych
 Zdobycie szerokiego doświadczenia w branży HR
 Kompleksowy program oraz wsparcie opiekuna praktyk
 Elastyczny czas pracy, umożliwiający pogodzenie zajęć z praktyką – praca w systemie

Home Office, jak i w siedzibie
 Dla  osób  zaangażowanych  bezpłatny  udział  w  szkoleniach  otwartych  oraz

referencje

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres:
rekrutacja@perspecta.pl.  W  tytule  wiadomości  prosimy  podać  nazwę  stanowiska  wraz  
z numerem referencyjnym. Aplikacje, które napłyną bez wskazania stanowiska i numeru, nie
będą brały  udziału  w procesie  rekrutacyjnym.  Informujemy,  że  skontaktujemy się  tylko  
z wybranymi kandydatami.

PERSPECTA posiada Certyfikat pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej WUP-
PPA-7420-45/MD/2010 6619, wydany przez Marszałka Województwa.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”.
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