Стажант в отдел Човешки ресурси

Ако Вие:
- Сте студент икономическа специалност, Човешки ресурси или Психология
- Имате много добри компютърни умения (MS Office)
- Притежавате отлични комуникативни умения
- Се адаптирате бързо към промените
- Умеете да управлявате ефективно времето си и да
следите изпълнението на целите си
И искате да:
- Организирате процеса по набиране и подбор на нови
служители
- Осъществявате комуникация с кандидатите,
насрочвате интервюта, изготвяте график за
протичането им, предоставяте обратна връзка относно
резултатите от подбора
- Организирате и провеждате различни видове тестове
с кандидатите за работа
- Отговаряте за поддръжката на база данни с
информация за кандидатите
- Актуализирате информацията за свободните позиции
в Групата Райфайзен, като публикувате обяви за
работа
- Участвате в кариерни форуми и инициативи за
развитие на работодателската марка
- Изготвяте периодични справки и анализи
- Подреждате документация, свързана с адмнистриране
на персонала
- Архивирате документи

При нас ще намерите:
- 45-дневен неплатен стаж в една от водещите банки в България
- Гъвкаво работно време
- Разнообразни възможности за учене и усъвършенстване на знанията и уменията
- Динамична и интересна работа
- Високи стандарти, сигурност и отлична работна среда
- Възможност да получите препоръка и сертификат
- Стажантите сключват споразумение за неплатен 45-дневен стаж с Райфайзенбанк
(България) ЕАД
Споделете бъдещето си с нас!
Изпратете Вашата автобиография като като използвате следния линк.
Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.
Конфиденциалността е гарантирана и предоставените данни са под специална защита
по смисъла на ЗЗЛД.
Райфайзенбанк (България) EАД е част от Групата Райфайзен Банк Интернешънъл /РБИ/
- една от водещите финансови институции в Централна и Източна Европа, с повече от
51 000 служители и над 14.2 милиона клиенти на 14 пазара в региона. Като една от
водещите банки в България, Райфайзенбанк вече повече от 20 години предлага
висококачествено обслужване на своите клиенти и възможности за учене и развитие
на своите служители.

