
 
Firma ELSTA Sp. z o.o. działająca w branży elektroenergetycznej i automatyki przemysłowej,  

w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje kandydatów  
na stanowisko: 

 
Asystent/tka w Dziale HR (Nr ref : NZ/06/2017) 

Miejsce pracy : Wieliczka 
 
Ta praca jest dla Ciebie, jeżeli: 
 

 swoją przyszłość widzisz w dziale HR – z ukierunkowaniem na jego tzw. miękkie elementy 
(m.in. rekrutacja, motywacja, szkolenia, ewaluacja itd.); 

 masz min. 1 rok doświadczenia (także staże/praktyki) w działach zajmujących się 
zarządzaniem zasobami ludzkimi; 

 lubisz dynamiczną pracę w szybkim tempie i potrafisz robić dobrze kilka rzeczy naraz (co 
bywa niezwykle trudne wbrew pozorom), a przede wszystkim jesteś samodzielny/a i 
pracowity/a; 

 twoją mocną stroną jest inicjatywa oraz umiejętność nawiązywania pozytywnych relacji   
z kandydatami do pracy zarówno w kontakcie bezpośrednim jak i telefonicznym; 

 potrafisz dokładnie i sumiennie wprowadzać duże ilości różnych niezbędnych danych do 
stosownych programów/aplikacji etc 

 znasz język angielski w stopniu umożliwiającymi  komunikację – co sprawdzimy podczas 
spotkania 

 biegle posługujesz się mediami społecznościowymi  (mile widziane, jeżeli potrafisz 
komunikować się poprzez np.  Linkedin/Goldenline lub inne) oraz programami pakietu Office 
(zwłaszcza Excel i Power Point); 

 
Dlaczego nasza oferta jest dla Ciebie? 

Ponieważ chcemy: 

 dać Ci możliwość  rozpoczęcia pracy w Dziale HR oraz rozwoju w dynamicznej firmie 
działającej zarówno w Polsce jak i na rynkach europejskich – docelowo na stanowisku 
Młodszego Specjalisty; 

 Nauczyć Cię profesjonalnie przygotowywać dokumenty i materiały dotyczące działań HR na 
potrzeby różnych działów firmy; 

 Przygotować Cię do samodzielnego wykonywania prac w Dziale HR w tym m.in. administracji 
danych kandydatów, prowadzenia kalendarzy i przygotowywanie spotkań rekrutacyjnych, 
prowadzenia procesów rekrutacyjnych od przygotowania treści profilu kandydata i 
ogłoszenia, aż po zatrudnienie kandydata, poznawania różnych metod i narzędzi pracy HR-
owca, prowadzenia bazy szkoleń i ocen pracowniczych, organizacji szkoleń, prezentacji, 
targów pracy, współpracy ze szkołami średnimi i uczelniami wyższymi, organizacjami 
studenckimi etc) 

Jako firma wychodzimy naprzeciw Kandydatom z niewielkim doświadczeniem, dla których 
przygotowujemy program rozwoju oraz możliwość zdobycia wiedzy i doświadczenia.  
 
Warunek konieczny to w tym przypadku chęć do szybkiej nauki, a przede wszystkim 
ponadstandardowe zaangażowanie oraz silna motywacja i orientacja na wykonanie zadania. 

Kandydatom oferujemy: 

 Pracę w dynamicznie rozwijającej się i stabilnej firmie  o ugruntowanej pozycji na rynku; 
 Możliwość rozwoju osobistego i zawodowego. 
 Atrakcyjny pakiet socjalny (m.in. dofinansowanie prywatnej opieki medycznej obejmujących 

zarówno Pracownika, jak i Jego najbliższych; karta Multisport  



z możliwością korzystania także przez członków rodziny; możliwość skorzystania  
z oferty dodatkowego ubezpieczenia tzw. NNW); 

 Dodatkowe szkolenia rozwijające kompetencje jak i wiedzę; 

Zainteresowane osoby, spełniające powyższe kryteria,  prosimy o przesłanie dokumentów 
aplikacyjnych  

(CV oraz list motywacyjny) na adres:  rekrutacja@elsta.pl 
Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Kandydatami, nadesłanych aplikacji nie 

zwracamy. 

Zapraszamy na : www.elsta.pl 
  
 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą  

z dn. 29.08.97 o Ochronie danych Osobowych  
Dz. U. nr 133 poz. 883 z póżn. zm.)". 
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