СТАЖАНТ В ОТДЕЛ
ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
Кока-Кола Хеленик България е част от групата Кока-Кола Хеленик която присъства в 28 държави и
обслужва население от повече от 590 милиона души. Ние произвеждаме, дистрибутираме и продаваме
едни от най-разпознаваемите брандове в световен мащаб като Coca-Cola, Fanta, Sprite,
Schweppes. Нашата история на успеха ни позволява да градим имидж като отговорна към околната
среда и обществото компания. Работата ни с различни организации, подпомагащи образованието и
развитието на младите хора, ни превърна в доверен и търсен партньор в осигуряването на покачествено образование в България.

Затова решихме да направим следващата стъпка с предоставянето на възможност на
млади хора да се присъединят за незабравимо тримесечно приключение към екипа ни

От теб ще очакваме:
- Да имаш желание да натрупаш практически опит, присъединявайки се към екипа ни
- Да покажеш енергия и желание да учиш
- Да припознаваш сферата на човешките ресурси като своето бъдещо развитие
- Да владееш английски език на добро работно ниво
- Да си завършил/а поне втори курс на специалност Управление на човешките ресурси или
друга релевантна специалност
- Да работиш с продуктите от MS Office - Word, Excel, Power Point, но и да имаш желание да
научиш повече за техните възможности

А ние ще ти помогнем да научиш всичко за това:
- Как с постоянство да постигаш успех в поддържането на актуалната информация за
служителите и какво значи тя
- Как да отговориш на въпросите на служителите за трудовоправните им взаимоотношения
- Как се планира развитието на служителите
- Как да създадеш незабравимо преживяване за всички служители и техните семейства чрез
масови събития
- ... и още много други неща...

И ще ти предложим стаж, който предоставя:
- Реални възможности за учене
- Възможност да станеш част от семейството на Кока-Кола Хеленик в България
- Тримесечна заетост (от юли до септември) с ясна програма и таргетирано обучение
- Фиксирано месечно възнаграждение
- Оценка на представянето ти и препоръки за твоето бъдещо професионално развитие.

Ако искаш да се учиш докато се забавляваш и да градиш реални знания за бизнеса,
то можеш да изпратиш своята автобиография, използвайки jobs.bg:
https://www.jobs.bg/f3749092 или на e-mail: jobs.bulgaria@cchellenic.com, със subject
SummerInternship. Краен срок за кандидатстване: 31.05.2017 г.

