Společnost Kienbaum und Partner GmbH se již přes 70 let úspěšně angažuje v oblasti
podnikového poradenství a disponuje sítí poboček po celém světě. Pražské
zastoupení nedávno slavilo 22. výročí svého založení. Specializujeme se především
na konzultační personálně-poradenskou činnost, studie odměňování a executive
search v oblasti vyššího a středního managementu (na národní i mezinárodní úrovni).

RESEARCHER / RECRUITER / PERSONALISTA
Už jsme tu dlouho a vody máme sice dobře zmapované, jenže nestíháme…Našim novým konzultantům se daří a je tedy potřeba
najít "ty správné lidi" hned na více projektů zároveň. :) Rádi bychom se tak o své know-how podělili s novým kolegou, který
nám dobře zapadne do týmu, kde se zaměřujeme na přímé vyhledávání kandidátů – headhunting – především v oblasti výroby
(se specializací na automotive) a retail. Chceš pracovat v Praze na plný úvazek? Čti dál.

CO OBSAHUJE U NÁS NÁPLŇ PRÁCE "RESEARCHERA"?
- vedení projektů ve spolupráci s konzultantem – právě Researcher / Recruiter volí strategii, jak a kde se ti správní lidé budou
hledat (neřeší akvizice)
- aktivní oslovování kandidátů s pracovními nabídkami, domlouvání pohovorů a prezentací, organizace kalendářů
- vyhodnocování vhodnosti uchazečů na dané pozice a jejich správa v interní databázi
- zastřešení administrativy projektu – s tím však rádi pomůžou naši brigádníci, kterým deleguješ dílčí úkoly
- práce s LinkedIn a dalšími sítěmi a zdroji – obsáhlejší vyhledávání je však opět na našich brigádnících
- podstatou je používat selský rozum, přistupovat k jednotlivým projektům individuálně a myslet nejen na své projekty, ale
hrát za celý tým

A JAK SI PŘEDSTAVUJEME IDEÁLNÍHO KOLEGU MY?
- má rád lidi, baví ho s nimi denně komunikovat, a i po telefonu se dokáže skvěle a jasně vyjadřovat
- ovládá angličtinu či němčinu alespoň na mírně pokročilé úrovni (a má chuť na jazyku dál pracovat)
- zajímá se o oblast recruitmentu a chce se v této oblasti dále rozvíjet
- má dostatek nadšení a chuti učit se a/nebo zkušenosti na obdobné pozici
- osobnostně hledáme komunikativní přátelskou osobnost, zodpovědnou, pečlivou a schopnou dotahovat věci do konce

PROČ PRACOVAT U NÁS?
- upřednostňujeme kvalitu před kvantitou a nepracujeme „na úspěch“, tedy se ti nestane, že budeš obsazovat desítky pozic
měsíčně a jen dokola vystavovat inzeráty – jdeme do hloubky
- vyhledáváme kandidáty pro střední a vyšší management – budeš pracovat se zajímavými lidmi a získáš kontakty, které mohou
v budoucnu posunout dál i tvou kariéru
- budeš pracovat hlavně na pozicích pro výrobní společnosti (automotive, strojírenství apod.) a pro firmy z oblasti
retailu/FMCG (jinými slovy: IT neděláme a vlastně asi ani neumíme :)
- je to cesta, jak získat praxi v žádaném oboru s možností budoucího růstu a s podporu kolegů, kteří rádi podají pomocnou
ruku
- sídlíme na Praze 1, od nás je to všude kousek (na Lazarské = kousek od Václaváku, Karláku i Národní třídy) a když Ti to
půjde, tak se dá občas pracovat i doma

Pokud Tě zaujala naše nabídka, zašli nám životopis na e-mail: natalie.jelinkova@kienbaum.de
Budeš-li chtít, povíme víc na čísle +420 737 588 799

