Pracuj w zespole Grupy ATERIMA
praca.grupaaterima.pl

Jesteśmy z Krakowa, ale działamy w całej Polsce. Pod jednym szyldem Grupy ATERIMA łączymy marki, które oferują profesjonalne
rozwiązania w obszarze zatrudnienia. Wiemy, że co dwie głowy to nie jedna… dlatego szukamy łebskich ludzi do naszego zespołu!

Specjalista ds. rekrutacji i legalizacji pracy
cudzoziemców
Kraków, małopolskie

Umowa o pracę

Zgłoś się do nas, jeśli:
masz przynajmniej rocznie doświadczenie na podobnym stanowisku pracy,
znasz procedury wizowe i legalizacji zatrudnienia w Polsce
potrafisz samodzielnie analizować ustawy i procedury urzędowe,
dostrzegasz różne możliwości i potrafisz je dobrze wykorzystać,
jesteś osobą, która lubi działać efektywnie i zawsze znajdzie jakieś rozwiązanie,
znasz bardzo dobrze język ukraiński/rosyjski,
chcesz pracować w organizacji, która pozwala na samodzielność działania i docenia Twoje działania,
mile widziane posiadanie prawo jazdy.
Do twoich obowiązków należeć będzie:
kontakt z instytucjami państwowymi w zakresie procedur związanych z legalizacją pobytu i pracy cudzoziemców,
kontakt z kandydatami i pracownikami,
przygotowywanie dokumentów i wniosków umożliwiających pobyt i pracę cudzoziemców,
monitorowanie przebiegu postępowań administracyjnych,
koordynacja procesu legalizacji pracowników,
prowadzenie rozmów i spotkań rekrutacyjnych,
realizacja projektów rozwojowych przy współpracy z innymi działami.
Wybranym kandydatom zaoferujemy:
stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
wynagrodzenie, które cyklicznie rośnie wraz z Twoim doświadczeniem i zaangażowaniem,
kompleksowe szkolenia przygotowujące do pracy i rozwijające kompetencje,
zgrany zespół, który wspólnie działa na rzecz realizacji celów,
możliwość dalszego rozwoju zawodowego w obszarze rekrutacji i legalizacji pracy cudzoziemców,
możliwość praktycznego wykorzystywania języka ukraińskiego/rosyjskiego w codziennej pracy,
pracę w firmie, gdzie pracownik naprawdę jest ważny i ma wpływ na swoją pracę,
łatwy dojazd do naszego biura (Bonarka) i darmowy parking oraz inne benefity (pakiet medyczny, karta multisport),
możliwość udziału w bezpłatnych kursach językowych,
coroczny zjazd firmowy na łonie pięknej natury.

hr@grupaaterima.pl

+48 12 341 14 00

Aplikując na ogłoszenie Specjalista ds. rekrutacji i legalizacji pracy cudzoziemców, wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych dla potrzeb
obecnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych, prowadzonych poprzez administratora danych osobowych Grupa ATERIMA Sp. z o.o. Sp.k., 30-644 Kraków, Puszkarska
7f, zgodnie z postanowieniami ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych są podmioty powiązane lub współpracujące z
administratorem danych. Ponadto wypełniając formularz aplikacyjny oświadczasz, że podane przez Ciebie dane osobowe są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie
naruszają jakichkolwiek praw, w tym praw osób trzecich.
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