Hunter Consulting Sp. z o.o. jest Agencją Doradztwa Personalnego specjalizującą się w
rekrutacjach na stanowiska dyrektorskie, managerskie, specjalistyczne. Realizujemy
projekty rekrutacyjne dla renomowanych firm międzynarodowych i krajowych metodą
Executive/Direct Search.
Z uwagi na szybki rozwój Agencji oraz wzrastającą liczbę ciekawych i różnorodnych projektów
rekrutacyjnych, zapraszamy Cię do złożenia aplikacji na stanowisko:

Asystent ds. Rekrutacji i Administracji
nr ref. ADRA/01/HC/2019

Czy lubisz administrację biurową?
Czy chcesz pomóc pracownikom znaleźć wymarzone miejsce pracy?
Czy chcesz pomóc pracodawcom znaleźć idealnego pracownika?
… i przy okazji wiele się nauczyć?
Z nami warto stawiać pierwsze (i następne) zawodowe kroki:
- mamy poczucie humoru i lubimy żartować
- pracujemy w przyjacielskiej atmosferze nastawionej na współpracę, a nie rywalizację
- nie jesteśmy korporacją ale cenimy porządek w projektach
- nie musisz mieć doświadczenia w administracji i rekrutacji – nauczymy Cię, jak to robić!
- chętnie dzielimy się wiedzą, a ewentualne trudniejsze momenty w projektach przechodzimy wspólnie –
jeden za wszystkich, wszyscy za jednego!
- stawiamy na otwartą komunikację i bezpośrednie relacje
- dzbanek z kawą w naszym biurze jest bez dna, dzięki czemu nigdy nie brakuje nam energii do działania
- łatwo do nas dotrzeć – nasze biuro mieści się przy stacji metra,
… a jeśli masz już doświadczenie zaoferujemy Ci jeszcze bardziej samodzielne zadania.
Będzie się działo:
- zobaczysz jak „od kuchni” wygląda profesjonalny proces rekrutacyjny
- nie tylko w teorii, ale również w praktyce, bo będziesz miał okazję uczestniczyć we wszystkich etapach
rekrutacji, wspierając pracę konsultantów
- będziesz kontaktować się z Kandydatami poszukującymi pracy i Pracodawcami - potencjalnymi Klientami
- dowiesz się, czym jest Direct Search i „z czym to się je”
- nauczysz się, czym jest „dobre CV” i na co w kontakcie z Kandydatem zwracają uwagę headhunterzy
- pomożesz nam w zgłębianiu rynku, wyszukując ciekawe treści, tworząc analizy i podsumowania
- będziesz razem z nami budował bazę potencjalnych Kandydatów

Co więcej?
- chcielibyśmy, abyś mógł pracować z nami kilka godzin dziennie
- jesteśmy otwarci na pracę w niepełnym wymiarze
- zapewnimy Ci niezbędne do pracy narzędzia
- będziemy otwarci na Twoje świeże spojrzenie i pomysły
- zaproponujemy docelowo umowę na stałe
- otworzymy przed Tobą realną możliwość awansu w strukturach Agencji
To jak, chcesz do nas dołączyć?
Jeśli tak, to czym prędzej wypełnij nasz formularz aplikacyjny - dzięki niemu poznamy Twoje mocne
strony i zainteresowania. Do formularza załącz aktualne CV w języku polskim:
https://hunterconsulting.com.pl/joomla/index2.php?option=com_facileforms&Itemid=28
Z uwagi na dużą ilość przesyłanych informacji jesteśmy w stanie odpowiedzieć tylko na wybrane
zgłoszenia.
Gwarantujemy pełną poufność i poważne podejście do każdej nadesłanej aplikacji.
Hunter Consulting jest Agencja Zatrudnienia wpisaną do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod
numerem 6016.

