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O firmie
Firma Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych Sp. z o. o. Sp.K. świadczy od ponad 15 lat usługi wyłącznie skierowane do pracodawców osób niepełnosprawnych. Dzięki
ukierunkowaniu na współpracę z zakładami pracy chronionej i pracodawcami osób niepełnosprawnych z tzw. otwartego rynku pracy jesteśmy w stanie swoje usługi świadczyć w sposób
profesjonalny na terenie całego kraju, wyczerpując wszelkie potrzeby naszych Klientów.
Z usług naszej rmy korzysta już ok. 1500 rm. Odwiedzalność naszych serwisów internetowych to ok. 1 mln odwiedzin miesięcznie. W naszych serwisach znajduje się ponad 150 tysięcy
artykułów, opracowań oraz ponad 20 tys. pytań i odpowiedzi, co stanowi największy zbiór informacji o tematyce dla pracodawców osób niepełnosprawnych.
Jeden z podstawowych zakresów naszej działalności to usługi agencji pracy, rekrutacja osób niepełnosprawnych - profesjonalne usługi rekrutacyjne i rozwiązania wspierające z zakresu HR
dla firm, portal z ogłoszeniami o pracę dla osób niepełnosprawnych aktywnych zawodowo, największa baza CV osób niepełnosprawnych poszukujących pracy.

Zakres obowiązków
wsparcie zespołu HR w pozyskiwaniu kandydatów na bieżące stanowiska,
zdalne prowadzenie procesów rekrutacyjnych dla Klienta za pomocą platformy rekrutacyjnej,
umawianie kandydatów na spotkania rekrutacyjne,
wprowadzenie danych do systemu rekrutacyjnego,
dbanie o dobry wizerunek Firmy wśród potencjalnych Kandydatów.

Wymagania
wykształcenie wyższe, mile widziane nauki społeczne,
dodatkowym atutem będzie wcześniejsze doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, związane z
pozyskiwanie Kandydatów do pracy,
umiejętność efektywnego i partnerskiego komunikowania się oraz budowania pozytywnych, długotrwałych
relacji,
duża samodzielność, zaangażowanie oraz odpowiedzialność za powierzone zadania,
umiejętność obsługi MS Office,
sumienność i otwartość w kontaktach z ludźmi, pozytywne podejście do życia i wykonywanych działań,
cenimy ludzi z pasjami, wierzymy że rodzi to potencjał, który przekłada się na pracę zawodową.

Oferujemy
stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
wynagrodzenie zawsze na czas + benefity pozapłacowe: karta mulitisport, prywatna opieka medyczna Enel-med
lub Luxmed, bony zakupowe.
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