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Aktualnie do Naszego Teamu w Olsztynie poszukujemy osoby chcącej podjąć bezpłatną praktykę 

miesięczną na stanowisku Konsultanta ds. rekrutacji 

 

Konsultant ds. rekrutacji  
Obowiązki: 

 rekrutacja Kandydatów do pracy 

 prowadzanie spotkań z Kandydatami oraz weryfikacja ich kompetencji 

 realizowanie zamówień Kontrahentów 

 współpraca i utrzymywanie partnerskich relacji z Kontrahentami 

 rozliczanie czasu pracy Pracowników oraz Zleceniobiorców 

 układanie grafików 

Wymagania: 
 zainteresowanie branżą HR 

 komunikatywność 

 chęć rozwoju 

 wykształcenie minimum średnie (mile widziani studenci zaoczni lub absolwenci kierunków ZZL lub 

pokrewnych) 

 orientacja na wyniki, samodzielność, chęć osiągnięcia sukcesu 

 dobra znajomość obsługi komputera (MS Office, Internet) 

 znajomość Prawa Pracy oraz ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych- mile widziane 

 czynne prawo jazdy kat. B 

Oferujemy: 

 miesięczną praktykę bezpłatną, po odbyciu której będzie możliwość zawarcia umowy z naszą 

Agencją na pół etatu 

 odpowiednie narzędzia pracy 

 dynamiczną pracę i ciekawe wyzwania zawodowe 

 pracę w ukierunkowanym na sukces zespole 

 możliwość rozwoju oraz zdobycie doświadczeń zawodowych 

 

Więcej informacji pod numerem telefonu 607 580 639. 

 

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi Kandydatami. 

 

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie CV na adres olsztyn@thrgroup.pl . 

 

 Prosimy o dopisanie klauzuli: 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych w mojej aplikacji 

oraz CV na potrzeby obecnego procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez THR Sp. z o.o. z siedzibą w 

Gdańsku (80-283) przy ulicy Potokowej 26. Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa do wycofania 

zgody, jak również faktu, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogę odwołać przesyłając informację o 

wycofaniu zgody na adres: olsztyn@thrgroup.pl”. 

 

Wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacji. W 

przypadku braku zgody, zgłoszenie rekrutacyjne nie zostanie uwzględnione w procesie rekrutacji. 
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