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Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

HRO Personnel to dynamicznie rozwijający się dostawca usług w obszarze rekrutacji i zarządzania zasobami ludzkimi 
(numer wpisu do rejestru 6696). Świadczymy usługi w zakresie realizacji projektów z obszaru  zarządzania zasobami 
ludzkimi – w tym usługi rekrutacyjne na  wszystkie szczeble zarządzania, pracy tymczasowej, outsourcingu kadrowo-
płacowego oraz outsourcingu personelu.  Aktualnie poszukujemy osób na stanowisko: 
 

Płatny staż w Dziale HR 
Numer Referencyjny: STAŻ/03/2016 

Miejsce pracy: Warszawa 

 

Podczas stażu w naszej firmie będziesz miał/-a możliwość: 

- uczestniczyć w prowadzonych przez nas różnorodnych projektach rekrutacyjnych; 

- brać udział w rozmowach kwalifikacyjnych oraz prowadzić wywiady telefoniczne z kandydatami; 

- tworzyć profile zawodowe kandydatów do pracy; 

- wspierać procesy zarządzania profilami kandydatów poprzez zaawansowany system CRM; 

- zapoznać się z podstawową wiedzą dotyczącą dokumentacji kadrowej pracowników; 

- dzielić się swoimi pomysłami i wdrażać nowe metody pozyskiwania kandydatów.  

 

Aby móc razem z nami rozwijać swoją wiedzę i doświadczenie w branży HR idealny 

kandydat powinien: 

- posługiwać się językiem angielskim w stopniu bardzo dobrym oraz znać MS Office; 

- posiadać umiejętność dobrej organizacji pracy; 

- być komunikatywnym, sumiennym; 

- mieć otwarty umysł, chęć rozwoju i ciekawość wiedzy; 

- być dyspozycyjnym przynajmniej 3-4 dni w tygodniu, przez okres 3 miesięcy. 

 

Praca u nas to: 
- możliwość zdobycia doświadczenia w rekrutacji na stanowiska różnego szczebla; 

- możliwość stałego rozwoju i podnoszenia swoich kwalifikacji;  

- praca z doświadczonymi rekruterami, którzy w swojej pracy cenią nieszablonowe podejście i 

otwartość – zawsze chętnie wysłuchamy Twoich pomysłów!   

- elastyczny grafik, dopasowany do Twoich potrzeb; 

- wynagrodzenie godzinowe (podczas stażu); 

- biuro w wygodnej lokalizacji (metro wilanowska); 

- wyjścia i imprezy integracyjne – wszyscy dobrze się znamy i lubimy. 

 

A dla najlepszych! 

- możliwość nawiązania dłuższej współpracy po zakończonych praktykach! 

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres e-mail:  

 renata.wroclawska@hropersonnel.com  

Prosimy o umieszczenie w temacie wiadomości numeru referencyjnego oferty: STAŻ/03/2016 

   

Uprzejmie informujemy, iż kontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Kandydatów, biorących udział w procesach 

rekrutacyjnych rejestrujemy w naszej bazie danych. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. 

Prosimy o dopisanie klauzuli: "Zgadzam się na wykorzystanie przez firmę HRO Personnel z siedzibą w Warszawie, ul. 

Puławska 182, danych osobowych w celu pośrednictwa pracy (posiadania i przetwarzania przekazanych danych 

osobowych oraz ich udostępniania klientom w ramach prowadzonych projektów rekrutacyjnych) zgodnie z obowiązującą 

Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.2002 r. Nr 101 poz. 926) aż do momentu pisemnego wycofania zgody. 

Potwierdzam, że zostałem poinformowany o prawach do zmiany, dostępu i ochrony tych danych". 
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