Promedica24 rozpoczęła swoją działalność w Warszawie w roku 2004 i jest obecnie liderem usług opiekuńczych dla osób starszych
na rynku europejskim. Misją firmy jest zapewnienie osobom starszym i ich rodzinom bezpieczeństwa i komfortu funkcjonowania w
jesieni życia. Etyka, stabilność i wysoka kultura pracy są podstawą relacji firmy zarówno z klientami, współpracującymi opiekunami, jak
i partnerami biznesowymi. ”Opiekujemy się ludźmi” to motto przewodnie wszelkich działań Promedica24. Naszym pracownikom
oferujemy stabilność zatrudnienia i możliwość rozwoju. Cenimy inicjatywę, kreatywność i poczucie odpowiedzialności.

Obecnie do naszego Oddziału w Olsztynie poszukujemy kandydatów na:

Praktyki w Dziale Rekrutacji
Myślałeś już o tym jak spędzić wakacje? Jesteś otwarty na nowe wyzwania?
Połącz wypoczynek ze zdobywaniem doświadczenia u lidera w branży!
W naszym Oddziale:
•

będziesz aktywnie wspierał procesy rekrutacyjne

•

będziesz czynnie uczestniczył w rozmowach i spotkaniach rekrutacyjnych

•

będziesz budował bazy kandydatów i prowadził wywiady telefoniczne

•

poznasz pracę w dziale rekrutacji

Kim jesteś:
•

chcesz zdobywać doświadczenie w rekrutacji

•

jesteś dyspozycyjny/-a minimum 3 dni w tygodniu

•

jesteś osobą otwartą i komunikatywną

•

ambicja i kreatywność to Twoje atuty

Oferujemy:
•

możliwość odbycia bezpłatnych praktyk w firmie będącej liderem na rynku usług opiekuńczych

•

codzienną naukę w atmosferze wsparcia i dzielenia się wiedzą

•

aktywny udział w realizowanych projektach

•

możliwość zdobycia doświadczenia w dynamicznie rozwijającym się zespole.

Prześlij do nas swoje CV wraz z nazwą stanowiska oraz miejscem pracy na adres: kariera@promedica24.pl
Do przesłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez spółkę
Promedica Care Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-807),przy Al. Jerozolimskich 94 oraz przez spółki należące do grupy kapitałowej Promedica Care
Sp. z o.o. w celu prowadzenia rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn.29/08/97 o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883 ze zm.) Jednocześnie
oświadczam, że jestem świadomy/a tego, że mam prawo dostępu do treści moich danych, a także prawo ich poprawiania oraz tego, że podanie danych
jest dobrowolne”
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