
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: "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.)"

Amberstone Associates Sp. z o. o. to zespół konsultantów ds. rekrutacji od wielu lat związany z rynkiem IT
i nowych technologii. Oferujemy usługi doradcze i realizujemy projekty z zakresu HR Consulting
wyznaczając najlepsze standardy jakościowe na rynku. Aktualnie oferujemy młodym osobom,
zainteresowanym zdobyciem doświadczenia zawodowego, możliwość uczestniczenia w programie praktyk
zawodowych. Szukamy młodych, aktywnych i pozytywnych ludzi, których zapraszamy do wspólnej pracy.

Praktykant
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref: AA/Praktyka/2017

Zadania, w które będziesz zaangażowany/a:
 praca z wewnętrzną bazą danych stanowiącą podstawowe narzędzie

pracy konsultantów ds. rekrutacji. Do twoich zadań będzie należało m.in.
aktualizowanie danych, dbanie o najwyższą jakość wprowadzanych
informacji, zarządzanie procesem aktualizacji życiorysów;

 wsparcie konsultantów w realizacji procesów rekrutacyjnych poprzez
wyszukiwanie informacji, sporządzanie list targetowych, opisów
stanowisk, wyszukiwanie informacji odnośnie rynku i nowinek
technologicznych;

 udział w spotkaniach z kandydatami w roli obserwatora;
 udział w szkoleniach wewnętrznych dedykowanych dla

researcherów i konsultantów;
 udział w wewnętrznych wydarzeniach firmowych.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: internal_recruitment@amberstone.pl do 20.01.2017.

Zaaplikuj, jeśli:
 interesuje Cię zdobycie doświadczenia w branży

rekrutacyjnej;
 jesteś dociekliwy i lubisz zdobywać informacje;
 cechuje cię bardzo dobra organizacja pracy własnej,

jesteś skrupulatny i zwracasz uwagę na detale;
 masz dobrze rozwinięte zdolności komunikacyjne

i czerpiesz przyjemność z kontaktu z ludźmi;
 szukasz dynamicznego zespołu, z którym można

sympatycznie spędzić czas również po godzinach
pracy.

W zamian oferujemy:
 możliwość postawienia pierwszych kroków w branży

rekrutacyjnej, a także zapoznania się z charakterystyką
działania firmy rekrutacyjnej typu direct search;

 pracę w partnerskiej, przyjaznej atmosferze
w młodym i dynamicznym zespole;

 elastyczny czas pracy/możliwość godzenia pracy
np. z zajęciami na studiach;

 staż w wymiarze dopasowanym do oczekiwań (od
miesiąca do 3 miesięcy);

 udział w wewnętrznych szkoleniach i warsztatach.


