
Gravet Consulting Sp. z o.o. od ponad dwudziestu lat działa jako sprawdzony partner w zakresie doradztwa 

personalnego. 
 

Realizujemy projekty zarówno dla firm polskich jak i międzynarodowych, opierając się na najwyższych standardach 
działania. Naszą specjalizacją są wymagające projekty w obszarze Zarządzania Zasobami Ludzkimi, a przede 

wszystkim rekrutacji. Obecnie poszukujemy Kandydatów do pracy w naszej firmie na stanowisku: 

 
 

STARSZY SPECJALISTA DS. REKRUTACJI  
 
 

Miejsce pracy: Łódź 

 Zakres zadań:  
 

 

 Samodzielne prowadzenie projektów rekrutacyjnych na stanowiska wyższe  
i specjalistyczne oraz stała współpraca z klientami w tym zakresie 

 Dobór najbardziej efektywnych metod rekrutacji w kontekście realizacji procesów 

rekrutacyjnych 
 Analiza stanowisk pracy i tworzenie profili kandydatów 

 Tworzenie i aktualizacja baz danych 
 Doradzanie klientom w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi pod kątem 

prowadzonych projektów rekrutacyjnych, raportowanie podejmowanych działań 

 Udział w innych projektach w obszarze doradztwa personalnego 
 

 Oczekiwania wobec Kandydata/tki:  
 

 

 Co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy związanej z samodzielnym 

prowadzeniem projektów rekrutacyjnych na stanowiska wyższe i/lub specjalistyczne, 
mile widziane doświadczenie w realizacji innych projektów w obszarze doradztwa 

personalnego, zwłaszcza AC i DC 

 Wykształcenie wyższe, preferowane z zakresu zarządzania, psychologii oraz 

zarządzania zasobami ludzkimi 
 Biegła znajomość jednego języka obcego jest warunkiem koniecznym 

 Mile widziane doświadczenie w nawiązywaniu i budowaniu relacji z klientami 

 Umiejętność sprawnej obsługi komputera i programów z pakietu MS Office 

 Umiejętność efektywnego korzystania z Internetu jako źródła informacji 

 Wysoce rozwinięte umiejętności komunikacji i analizy danych 

 Chęć ciągłego rozwoju w obszarze doradztwa personalnego 

 Wysoka kultura osobista 

 

 Pracodawca oferuje:  
 

 

 Możliwość ciągłego rozwoju zawodowego w firmie oferującej indywidulane podejście 

do każdego pracownika 
 Współpracę z klientami będącymi leaderami w swojej branży 

Kandydatów zainteresowanych powyższą zapraszamy do przesyłania CV na adres: 

monika.zielinska@gravet.com.pl  
 

W tytule wiadomości prosimy wpisać: STSpec/18 
 

Dziękując za zainteresowanie naszą ofertą informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi Kandydatami 
Prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i wprowadzenie ich do bazy 

danych firmy Gravet Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 13, w celu przedstawiania mi ofert zatrudnienia, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z poźn. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz 

ich poprawiania.” 
 

 

 
http://gravet.com.pl/praca/ 

 

mailto:monika.zielinska@gravet.com.pl
https://www.facebook.com/gravetconsulting/?ref=bookmarks

