Стажант администриране на персонала в
отдел Човешки ресурси

Ако Вие:
сте наскоро завършил/a или последна година студент - икономическа или
юридическа специалност, Човешки ресурси или Психология
- искате да придобиете опит в областта на администрирането на трудово-правни
отношения
- имате много добри компютърни умения (MS Office)
- владеете английски език на добро ниво
- притежавате отлични комуникативни умения
- умеете да управлявате ефективно времето си

И искате да:
- участвате в администрирането на процеса по набиране и подбор на нови служители
- осъществявате комуникация с одобрените кандидати за условията и документите
необходими за назначаване на работа
- се научите да изготвяте всички документи свързани с назначаване, преназначаване и
прекратяване на трудово-правните отношения със служителите
- администрирате заявления за отпуск и майчинство в системата HeRMeS
- изготвяте периодични справки и анализи за персонала
- подреждате документация, свързана с адмнистриране на персонала
- архивирате документи

При нас ще намерите:
- Отлични възможности за професионално и кариерно развитие в една от водещите
банки в България
- 6-месечен платен стаж
- Брутно месечно възнаграждение 700лв. за 8-часов работен ден
- Разнообразни възможности за учене и усъвършенстване на знанията и уменията
- Динамична и предизвикателна работа
- Модерна офис среда
- Гъвкаво работно време
- Допълнително здравно осигуряване
- Застраховка Живот/ Злополука
- Ваучери за храна
- Спортна карта
- Преференциални условия при ползване на банкови услуги и продукти

Споделете бъдещето си с нас!
Изпратете Вашата автобиография като кандидатствате на 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.

