The smile
is also an
important
part.

Motherson – tai tarptautinė, į žmones orientuota įmonė, teikianti plataus asortimento produktus ir paslaugas įvairioms ūkio šakoms. Tai
viena iš 21 didžiausių automobilių pynių tiekėjų visame pasaulyje. Turėdama plačią, net 41 pasaulio šalyje išvystytą infrastruktūrą ir 150
000 darbuotojų jėgą, ši kompanija iš tiesų pasižymi globalia aplinka, kurioje įvairovė ir įtraukimas skatina vidaus kultūrą. Būdama
įmonių grupės Motherson Group nare, įmonė PKC Group yra patikima partnerė globalioje komercinių transporto priemonių laidų
gamybos srityje. Mes esame savo srities ekspertai, tad aptarnaujame klientus vadovaudamiesi plačių projektavimo galimybių bei
visapusiškų paslaugų teikimo koncepcijomis, siūlome klientams pritaikytus ir ekonomiškus sprendimus. Mūsų unikali patirtis valdant
pritaikytų produktų sudėtingumą bei gebėjimas integruotis į vartotojo veiklos aplinką, suteikia mūsų vartotojams konkurencinio
pranašumo. Kviečiame jus tapti mūsų komandos dalimi.
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Atrankų specialistas (-ė) - PANEVĖŽYJE
Ieškome organizuoto, pozityviai nusiteikusio
kolegos (-ės), kuris (-i) mėgsta dirbti ir
komandoje, ir savarankiškai prisiimdamas (a) atsakomybę. Būsi atsakingas (-a) už:
•
•
•
•
•

ieškosi talentų įvairiausioms pozicijoms – bus tikrai
nenuobodu;
bendrausi su padalinių vadovais, siekdamas (-a) išsiaiškinti
reikalavimus ir lūkesčius;
pasitelkdamas (-a) kūrybiškumą ir faktus rengsi laisvų
pozicijų skelbimus;
tinkamiems kandidatams pritraukti naudosi duomenų
bazes, skelbimų portalus, socialines medijas ir t.t.;
kartu su visa komanda dalyvausi procesų tobulinime –
naujas idėjas ir pasiūlymus pasitinkame su džiaugsmu.

Mes siūlome:
•
•
•
•

atsakingą, įdomų, dinamišką ir kupiną iššūkių darbą;
galimybę augti įgyjant naujų atsakomybių;
draugišką ir bendradarbiaujančią komandą;
darbo užmokestį nuo 1100 € neatskaičius mokesčių. Kiek
sutarsime tiksliai - priklauso nuo tavo patirties ir gebėjimų.

Mes tikimės, kad Tu:
•
•
•
•
•

turi sėkmingos patirties personalo paieškos ir atrankų
srityje;
turi aukštąjį išsilavinimą socialinių mokslų srityje;
mėgsti gilintis į detales, ir neįsivaizduoji savo dienos be
kontakto su kitais žmonėmis;
gali laisvai susikalbėti ir rašyti anglų kalba. Privalumas, jei
moki ir rusų kalbą;
esi iniciatyvus (-i), atidus (-a), atsakingas (-a) bei
savarankiškas (-a).

Kaip kandidatuoti.
CV siųsti el. paštu personalas@pkcgroup.com
arba skambinti telefonu +370 618 71938
Informuosime tik atrinktus kandidatus.
www.pkcgroup.com

