
IEŠKOME TALENTŲ PRITRAUKIMO
PARTNERIO ( -ĖS)  NAUJIEMS

ŽYGIAMS

KOKIOS ATSAKOMYBĖS TAVĘS LAUKIA:
Darbuotojų paieškos ir atrankos proceso įgyvendinimas ir tobulinimas;
Inovatyvių darbuotojų paieškos metodų taikymas;
Talentų programos sukūrimas;
Bendradarbiavimas su universitetais, kolegijomis ir kitais socialiniais partneriais;
Vadovų konsultavimas darbuotojų paieškos ir atrankos klausimais.

TIKIMĖS, KAD TU:
Myli žmones ir esi pozityvus bei atkaklus;
Esi komunikabilus, mėgsti užmegzti naujus ryšius;
Turi daug kontaktų ir mėgsti ieškoti naujų;
Esi proaktyvus ir atviras naujovėms;
Moki anglų kalbą;
Papildomi karmos taškai jei turi patirties su darbuotojų paieška, atranka,
pritraukimu. Dalyvavai arba pats kūrei Talentų programą. Turi universitetinį
vadybos, psichologijos ar panašios srities išsilavinimą. 

Atlyginimas
nuo 1800 EUR - 2100 EUR (gross)

hr@eldesalarms.com

NORIU

APIE ELDES
Savo kelionę pradėjome daugiau nei prieš 15 metų kaip startuolis, kuris šiandien
Lietuvos vėliavą yra nunešęs į daugiau nei 70 pasaulio šalių. Mūsų pagaminti
išmanieji apsaugos įrenginiai keičia klientų patirtį ir suteikia jiems galimybę
džiaugtis išmanesniais, intuityvesniais ir lengviau valdomais apsaugos
sprendimais.
Įdėjų ir įkvėpimo semiamės visur, bet labiausiai mus praturtina žygiai ir kelionės.
Esame įveikę 10 skirtingų distancijų maršrutų Lietuvoje.
Jei turi sugebėjimą nuskaityti asmenybės tipą iš pirmo susitikimo, įžvelgi kiekvieno
žmogaus stipriąsias puses ir talentus bei sugebi juos nukreipti augimo linkme,
siūlome pradėti mūsų žygį kartu.
Mano vardas Simona. Ieškau partnerio į savo komandą, su kuriuo noriu
pasidalinti patirtimi kuriant sėkmingas ir ilgalaikes talentų programas įvairiose
įmonėse: TELIA „High Potential Development“, „Versli Lietuva“ eksporto lyderių
programą „Sparnai“. Žinau, kad drauge galime sukurti naują ELDES talentų
programą, kurios pagalba pritrauksime daug naujų talentų ir užauginsime
savuosius naujiems žygiams.

CV ir motyvacinį laišką siųsti iki 
 2021.04.15

TAI KĄ SIŪLO „ELDES“:
Superinę įmonės kultūrą, kurioje jausiesi kaip namie;
Laisvę veikti – tu čia gali daugiau.

Atsiliepdami į karjeros skelbimą ir pateikdami savo CV, Jūs patikite ELDES, UAB savo asmens duomenis. Mūsų vykdomų atrankų kandidatų asmens
duomenų tvarkymas yra numatytas asmens duomenų apsaugos politikoje ir duomenys saugomi tris mėnesius nuo duomenų gavimo.
CV siųsti su nuoroda „Talentų pritraukimo partneris (-ė)“.
Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik atrinktus kandidatus.


