Junior HR Specialist
Nie ma znaczenia, kim chcesz zostać „kiedy dorośniesz".
Nie ma znaczenia, jeśli nie wiesz, co chcesz robić po studiach.
Nie ma znaczenia, jeśli wiesz czego chcesz, ale nie ma to nic wspólnego z tą pracą.
Nie ma znaczenia, gdzie i co studiujesz.
Nie ma znaczenia, gdzie mieszkasz, jeśli tylko masz dobre połączenie z Internetem.
Niezależnie od tego, jaki zawód lub jaką ścieżkę kariery wybierzesz, jest jedna rzecz, która ma wpływ na to, czy
odniesiesz sukces. Jeden wspólny mianownik, który określi, czy będziesz miał satysfakcjonującą karierę. To wiedza o
rynku pracy. Innymi słowy, wiedza o tym, jak:
• pisać CV
• kontaktować się bezpośrednio z firmami
• aplikować na ogłoszenia o pracę
• zabłysnąć na rozmowie kwalifikacyjnej
• rozmawiać z headhunterami
• badać rynek
Dołączając do Career Angels możesz nauczyć się WSZYSTKICH powyższych rzeczy. Jeśli chcesz, możesz również:
• zgłębić tajemnice arkuszy Excela i ich
• pomagać koordynować i organizować eventy
wykorzystanie w administracji i finansach
• wspierać działania marketingowe i biznesowe
• odkryć swoje kreatywne umiejętności
• zaangażować się w przygotowywanie publikacji
copywritingu
• i wiele więcej!
Szukamy studentów (obecny zespół studiuje administrację, lingwistykę stosowaną, psychologię, socjologię,
zarządzanie, „social informatics”, filologię klasyczną; a w przeszłości także m.in. architekturę, finanse, bankowość),
którzy chcą mieć elastyczną pracę (od 20 godzin tygodniowo).
Oczekujemy od Ciebie, że będziesz poważnie i odpowiedzialnie traktować swoją pracę, ponieważ będziesz
miał wpływ na wielu ludzi wokół Ciebie, w tym na naszych klientów.
Kilka faktów dotyczących pracy z nami:
• pracujesz elastycznie min. 20 godzin tygodniowo (im więcej pracujesz tym wyższe są stawki)
• możesz pracować dosłownie z dowolnego miejsca – bez potrzeby marnowania czasu na dojazdy! Jeśli
planujesz wyjechać na Erasmusa lub inny program wymiany – nie ma problemu! Członkowie naszego
zespołu kontynuowali współpracę z nami nawet podczas pobytu w Niemczech, Portugalii, Hiszpanii,
Chorwacji i Meksyku. Obecnie pracujemy w 10 różnych miast Europy, choć głównie w Polsce
• nasza firma to również dobre miejsce na doszlifowanie znajomości języka – prawie codziennie pracujemy po
polsku, angielsku i niemiecku. Ale bez obaw, język angielski i polski są naszymi głównymi językami
komunikacji. Wymaganie konieczne: płynna znajomość języka polskiego i angielskiego
• współpraca z nami zaczyna się od szkolenia
• przez pierwszych 6 miesięcy będziesz miał mentora
• Twoje stawki godzinowe zależą od Twojej jakości pracy i stażu z nami (po każdym roku współpracy dostajesz
automatycznie podwyżkę): 17 – 22 PLN/h (w 7. miesiącu współpracy Twoje wynagrodzenie może wyglądać
następująco: załóżmy, że przepracujesz 88 godzin w danym miesiącu. To mnożymy przez stawkę godzinową = 1584 zł
brutto; jeśli w jakimś miesiącu masz więcej czasu i przepracujesz np. 130 godzin = 2574 zł brutto)
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w każdym momencie możesz uczestniczyć w dodatkowych szkoleniach i wyjazdach za granicę
możesz pracować w piżamie, dresie, w czymkolwiek czujesz się komfortowo
nie musisz kupować biletu na komunikację miejską, bo nigdzie nie musisz dojeżdżać – oszczędzasz
pieniądze i czas
sam decydujesz o jakiej porze najlepiej Ci się pracuje – masz do wykorzystania 24 godziny na dobę, 7 dni
w tygodniu
chcesz dowiedzieć się więcej o zespole? Zerknij na naszą wspólnie przygotowaną prezentację:
http://tiny.cc/rxgyjz

Brzmi interesująco? Wyślij swoje CV w języku polskim na adres Jan.Blazejczyk@CareerAngels.eu
Prosimy dodaj do swojego CV tę obowiązkową klauzulę do celów przetwarzania danych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Career Angels / Troaching Institute w celu prowadzenia
rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.

Wybranych kandydatów zapraszamy w ciągu 2-3 dni roboczych na testy online – sprawdź koniecznie swój
folder SPAM, by nie przegapić naszej wiadomości.
Klauzula informacyjna: https://bit.ly/2Qc4uCf

