DahliaMatic Sp. z o.o. jest jedną z największych polskich firm w zakresie rozwiązań IT w
naszym regionie oraz wchodzi obecnie w skład Grupy Kapitałowej Asseco Poland. Od ponad
10 lat oferuje swoim klientom produkty oraz profesjonalne usługi IT m.in. z zakresu wdrożeń
systemów ERP. Naszym głównym atutem jest doświadczenie i specjalistyczna wiedza w
zakresie wdrożeń wiodących na świecie systemów ERP dedykowanych dla dużych oraz
średnich przedsiębiorstw. Mając na uwadze szczegółowe potrzeby oraz specyfikę Klientów,
oferujemy usługi konsultingowo-wdrożeniowe w zakresie rozwiązań SAP, Oracle oraz
Microsoft Dynamics AX.
Obecnie do Zespołu DahliaMatic poszukujemy osób na stanowisko:

Praktykant/ka w dziale Rekrutacji
Miejsce pracy: Warszawa
Zadania:
 Pomoc w realizacji projektów rekrutacyjnych
 Dokonywanie analizy rynku pod kątem prowadzonych projektów
 Redagowanie ogłoszeń rekrutacyjnych
 Identyfikacja potencjalnych Kandydatów oraz ich pozyskiwanie
 Weryfikacja i selekcja aplikacji Kandydatów pod kątem prowadzonych projektów
 Kontakt telefoniczny z Kandydatami
 Uczestnictwo w rozmowach rekrutacyjnych
 Aktualizowanie bazy Kandydatów
Wymagania:
 Wykształcenie wyższe lub ostatnie lata studiów (mile widziana psychologia,
socjologia, zarządzanie zasobami ludzkimi lub pokrewne)
 Zainteresowanie branżą HR, w szczególności rekrutacją i chęć rozwoju w tym
kierunku
 Dobra znajomość pakietu MS Office
 Dobra znajomość języka angielskiego
 Dyspozycyjność minimum 20 h tygodniowo
 Bardzo dobrze rozwinięte umiejętności interpersonalne
 Wytrwałość w dążeniu do celu
 Umiejętność pracy zespołowej





Odporność na stres
Dobra organizacja pracy
Pozytywne nastawienie

Oferujemy:
 Bezpłatne praktyki umożliwiające poszerzenie wiedzy z zakresu rekrutacji
 System premiowy za realizację celów
 Elastyczny czas pracy oraz możliwość zatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin
 Możliwość stałego zatrudnienia po zakończeniu praktyk
 Pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres: rekrutacja@dahliamatic.pl
Prosimy o dołączenie do aplikacji klauzuli o następującej treści: \"Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych przez DahliaMatic Sp. z o. o. z siedzibą w
Warszawie przy ul. Gottlieba Daimlera 2, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
niniejszej rekrutacji oraz wszystkich przyszłych rekrutacji zgodnych z moim profilem
zawodowym, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (tekst
jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 922 ze zm.).\"

