
Weegree Sp. Zoo, Opole, Polonia 
 

Specialist in recrutare (limba romana) 

Loc de munca: Opole 

Descrierea postului: 

 Independenta realizare a procesului de recrutare (editarea și publicarea anunțurilor, cautarea și 
selectarea candidaților, efectuarea interviurilor de recrutare). 

 Recrutarea muncitorilor pentru posturi de necalificati si calificati cu pregatire medie. 

 Pregatirea rapoartelor privind candidatii. 

 Pregatirea documentatiei necesara pentru angajarea candidatilor. 

 Realizarea sarcinilor curente legate de procesele in curs. 
Cerinte: 

 Experienta in recrutarea candidatilor este un atuu la angajare. 

 Nivel foarte bun de limba romana. 

 Nivel bun de limba engleza. 

 Cunostintele de limba poloneza sunt un atuu la angajare. 

 Cunoasterea pachetului MS Office si abilitatea de a folosi echipamentele din birou. 

 Cultura personala, comunicare si capacitatea de a lucra in echipa. 
Oferim: 

 Sistem atractiv de remunerare (salariu de baza- 600 euro + bonusuri). 

 Tot echipamentul de care aveți nevoie pentru a lucra. 

 Contract de munca polonez si asigurare necesara. 

 Un bogat pachet social: card Multisport, asigurare medicală privată, asigurare de grup. 

 Cofinantarea pranzului in timpul lucrului. 

 Folosirea camerei de relaxare unde veți găsi, printre altele, consola, oculus, canapele, scaun de masaj, 
darts, fotbal de masă, karaoke. 

 Cofinanțare pentru învățatul limbilor străine. 

 Folosirea salii de forta bine echipată situată în birou! 

 Posibilitatea de a folosi Casa Weegree Karpacz – o casă, unde vă puteți relaxa de zgomotul orașului și 
de atributiile de zi cu zi! 

 Un supliment salarial pentru persoanele care merg la lucru cu bicicleta! 

 Vrei să vezi viitorul loc de muncă? Fa o plimbare prin sediul 
Weegree! http://weegree.com/files/bankfoto/weegree_prezentacja/index.html  
Mai jos gasiti cartea mea de vizita impreuna cu telefoanele adresele electronice si pagina firmei. 
 

  
  
  
  
  
 

 

Alexandrina Ciomirtan 
 

Recruitment Officer 
 

a.ciomirtan@weegree.com  
+48 539 924 884  
+40 312 296 055 

www.weegree.com 
info@weegree.com 
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