W tym projekcie współpracujemy ze spółką Valmet.

Valmet jest wiodącym światowym producentem i dostawcą
technologii procesowych, automatyzacji i usług dla przemysłu
celulozowego, papierniczego i energetycznego.

Rekruter
Miejsce pracy: Gliwice, Jelenia Góra, Warszawa.

Valmet zatrudnia na świecie 17 000 specjalistów. W Polsce istnieją 3 zakłady produkcyjne - wg
Gliwicach, Jeleniej Górze i Warszawie.
Firma ma ponad 220-letnią historię przemysłową i bogate doświadczenie w ciągłym doskonaleniu
i odnawianiu. W 2022 r. osiągnięto ważny kamień milowy, kiedy firma Neles zajmująca się kontrolą
przepływu została połączona z Valmet. Połączona sprzedaż netto firmy w 2021 r. wyniosła około
4,5 miliarda euro w oparciu o odpowiednie dane firmy.
Akcje Valmet są notowane na giełdzie NASDAQ w Helsinkach, a główna siedziba znajduje się
w Espoo w Finlandii.
Zakres zadań
Poszukujemy proaktywnego i entuzjastycznego rekrutera, który dołączyłby do organizacji HR
Valmet w Europie Środkowej, aby wzmocnić zespół rekrutacyjny w tym regionie. To ważna rola w
konsultowaniu i wspieraniu menedżerów w rekrutacjach na różne stanowiska. Rolą koncentruje
się na na rekrutacjach pracowników umysłowych i fizycznych w krajach Europy Środkowej, ale w
razie potrzeby będziesz wspierać także inne kraje EMEA. Do twoich obowiązków należeć będzie:
Prowadzenie spotkań informacyjnych z menedżerami w celu zrozumienia wymagań
różnych ról
Pisanie atrakcyjnych ogłoszeń o pracę
Tworzenie planów rekrutacyjnych w celu zapewnienia docelowych terminów realizacji
Wykorzystanie odpowiednich kanałów pozyskiwania i zapewnienie odpowiedniego
generowania kandydatów
Sprawdzanie aplikacji kandydatów
Stosowanie odpowiednich kwestionariuszy osobowości i testów umiejętności (SHL)
Wsparcie rekrutacji wybranymi narzędziami (Workday, RecRight)
Proaktywna komunikacja z kandydatami, menedżerami i kolegami z działu HR
Udział w innych zajęciach przyciągania talentów

Idealny kandydat spełnia poniższe wymagania:
1. Kilka lat odpowiedniego doświadczenia
2. Dobre umiejętności komunikacyjne w języku angielskim (dodatkowy język europejski
będzie atutem) europejskich.
3. Umiejętność prowadzenia efektywnych procesów rekrutacji przebiegał sprawnie
4. znajomość narzędzi wspierających procesu rekrutacji,

Nasz Klient oferuje:





Wynagrodzenie adekwatne do kompetencji
Ambitną rolę w energicznej i patrzącej w przyszłość społeczności HR,
prawdziwie globalną sieć współpracowników oraz możliwość poznania biznesu Valmet
praca w wybranej lokalizacji - Jeleniej Górze, Warszawie lub Gliwicach.
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