Голяма австрийска компания със седалище в Залцбург и световен лидер в производството на
хидравлични автокранове и повдигателни системи, със собствено производство в България от 1999г.,
търси за завода си в гр. Червен бряг кандидати за позицията
РЪКОВОДИТЕЛ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Ние се нуждаем от отговорна, организирана и инициативна личност, с отлични умения за
комуникация и силна мотивация за обучение и развитие в модерна и перспективна компания.
Задачи и отговорности:
√ Управление на отдел „Човешки ресурси“;
√ Изготвя, внедрява и синхронизира цялостната политика за управление и развитие на човешките
ресурси;
√ Участва активно в търсенето на персонал, осъществява документален подбор, заедно със
съответните ръководители отдели, организира и провежда интервюта за работа;
√ Участва във формирането на политики и процедури по отношение на стимулирането и трудовото
възнаграждение;
√ Изработва, въвежда и управлява програми и планове за обучение и развитие на човешките
ресурси, съгласно потребностите и води отчет за проведените такива;
√ Изготвя анализи, справки и отчети, свързани с човешките ресурси към ръководството на
дружеството и централата в Австрия;
√ Организира фирмени мероприятия;
√ Участва в изложения.
Ние очакваме от Вас:
√
√
√
√
√
√
√
√

Висше образование в областта на управление на човешките ресурси или сродни специалности;
Минимум 5 години професионален опит в областта на ЧР;
Минимум 3 години опит на такава или подобна позиция в големи или средни компании;
Отлично познаване на трудовото законодателство;
Много добро владеене на немски и/или английски език - писмено и говоримо;
Отлични компютърни умения;
Развити организационни умения и способност за ръководене на персонал;
Лоялност към работодателя.

Компанията предлага атрактивно възнаграждение, годишни бонуси, социални придобивки
(ваучери за храна, безплатен транспорт, столово хранене, медицинско обслужване, допълнителни
застраховки), съдействие от страна на фирмата при релокация.

Благодарим Ви, че се доверявате на AIMS Human Capital Bulgaria.
За повече информация, моля свържете се с Петя Василева: petia_vassileva@aims.bg, 0886 904 861
и/или Мария Михайлова: maria_mihaylova@aims.bg, 0887 001 708

