
odpowiedzialność za kompleksową realizację projektów rekrutacyjnych 
opracowanie strategii talent acquisition opartą o candidate experience oraz uwzględniającą
nowoczesne narzędzia rekrutacyjne, profesjonalne portale i media społecznościowe
odpowiedzialność za wyjątkowe candidate experience 
opracowanie i wdrożenie Recruitment guide, edukacja i wspieranie managerów w rozwoju
kompetencji talent acquisition
współtworzenie kultury opartej o Diversity, Equality&Inclusion
bezpośrednia współpraca z managerami i budowanie relacji w organizacji
monitorowanie analityki rekrutacyjnej i optymalizacja działań na jej podstawie
zadania związane z budowaniem employer brandingu, np. tworzenie wydarzeń rekrutacyjno-
brandingowych – webinarów, filmów, prezentacji, warsztatów

Zamknij oczy. Wyobraź sobie pracę nad czymś naprawdę ważnym i wyjątkowym. Nad czymś co
zmienia nasz świat na lepsze. Jednocześnie wyobraź sobie swoje poczucie wpływu oraz wokół
siebie ludzi, którzy pracują, ponieważ wierzą w to co robią. Wyobraź sobie miejsce, w którym
możesz być sobą – z całą paletą twoich opinii, wartości i pasji.
Zatrzymuje Cię to wyobrażenie? Coś w Tobie porusza? Czytaj dalej, to dopiero początek.

Jesteśmy największą polską prywatną grupą energetyczną. Tworzymy energię z przyszłości, czyli
ekosystem innowacyjnych rozwiązań opartych na czystej, zielonej energii odnawialnej.  Naszą
wizję rozwoju podporządkowaliśmy budowie zeroemisyjnej gospodarki. Dla lepszej, zielonej
przyszłości.

Inwestujemy w rozwój projektów lądowych farm wiatrowych, wielkopowierzchniowych farm
fotowoltaicznych oraz zaawansowanych technologicznie projektów wodorowych. Naszym
strategicznym projektem jest budowa farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim.

W poprzednim roku zatrudniliśmy ponad 70 osób, w tym planujemy jeszcze więcej. Dlatego dla
pełnego obrazu – do słów pasja, wpływ, sens, przyszłość, innowacyjność, odpowiedzialność –
dodaj: wzrost, dynamika, wizja, rozmach. Wtedy z puzzli tworzy się pełen obraz Polenergii.

Żeby mądrze i dobrze rosnąć potrzebujemy wsparcia. Może właśnie Twojego? Ruszamy z
rekrutacją do roli:

specjalista ds rekrutacji

GŁÓWNE ODPOWIEDZIALNOŚCI I ZADANIA

 



min. 3-4 lata doświadczenia w samodzielnym prowadzeniu projektów rekrutacyjnych w
agencji rekrutacyjnej lub dziale HR 
wyższe wykształcenie, mile widziana socjologia lub psychologia
znajomość nowoczesnych narzędzi rekrutacyjnych i metod direct search
łatwość pisania angażujących treści i materiałów
swobodna komunikacja w języku angielskim
wrażliwość na drugiego człowieka
wysokie umiejętności komunikacji oraz budowania relacji
samodzielność, proaktywność, bardzo dobra organizacja pracy, elastyczność
ciekawość świata i przekonanie, że rozwój to filozofia życia
wszelakie pasje bardzo mile widziane – szukamy ludzi, którym ogień płonie w sercu

realny wpływ na tworzenie zielonej przyszłości
atrakcyjne wynagrodzenie i pakiet świadczeń dodatkowych
praca z ludźmi, którzy wierzą (i wiedzą), że robią coś ważnego
biuro w sercu Warszawy
możliwość rozwoju i bardzo duży wpływ na swoją pracę
oraz w bonusie - szefową, która nie pozwala się nudzić i tkwić w ciepłej strefie komfortu
(zajrzyj do niej na LinkedIn)

OPTYMALNY PROFIL

 CO OFERUJEMY?

Jeśli brzmi to jak oferta dla Ciebie, wyślij swoje CV wraz z krótką notatką od siebie na adres:
magdalena.kowalska@polenergia.pl wpisując w temat nazwę stanowiska.

Nie zapomnij także o formalnościach (jesteśmy pewni, że słyszałeś/słyszałaś o RODO...)
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla
potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923
ze zm."

Więcej informacji o naszej firmie możesz znaleźć tutaj: Polenergia oraz Polenergia LinkedIn

 

https://www.linkedin.com/in/makowalska/
https://www.linkedin.com/in/makowalska/
https://www.polenergia.pl/
https://www.linkedin.com/company/polenergia/mycompany/

