ESAME DIDELĖ, PROFESIONALI, AUKŠČIAUSIO LYGIO
ELEKTROS ENERGETIKOS TINKLŲ IR PASTOČIŲ EKSPLOATAVIMO, REMONTO,
MONTAVIMO IR PROJEKTAVIMO PASLAUGAS TEIKIANTI BENDROVĖ
PERSONALO IR ADINISTRAVIMO SKYRIUJE KAUNE ŠIUO METU IEŠKOME:
PERSONALO ATRANKŲ SPECIALISTO (-ĖS)
Darbo pobūdis:
• Kandidatų paieškos darbui Lietuvoje ir užsienyje organizavimas ir vykdymas;
• Atrankų proceso valdymas ir tobulinimas Bendrovėje, naujų kandidatų pritraukimo būdų, vertinimo
metodų paieška bei taikymas;
• Glaudus bendradarbiavimas su Bendrovės vadovais vykdant atrankos procesą;
• Informacijos Bendrovės naudojamuose personalo paieškos kanaluose koordinavimas (darbo skelbimų
portalai, švietimo įstaigų svetainės, socialinė medija, laikraščiai ir kt.);
• Nuolatinis bendradarbiavimas su išorės mokymo įstaigomis (universitetais, kolegijomis ir kt.), atrankų
paslaugas teikiančiomis agentūromis, siekiant pritraukti potencialius kandidatus;
• Adaptacijos proceso koordinavimas Bendrovėje;
• Kitų padalinio organizuojamų iniciatyvų įgyvendinimas.
Reikalavimai:
• Ne mažesnė kaip 2 metų darbo patirtis vykdant darbuotojų atrankas (privalumas – darbo patirtis
energetikos sektoriuje);
• Puikūs komunikavimo įgūdžiai, veiklumas, drąsa imtis iniciatyvos;
• Puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai (Microsoft Office paketas), efektyvių atrankų valdymo sistemų bei
metodų žinojimas;
• Analitinis mąstymas, gebėjimas valdyti didelius informacijos srautus bei dirbti esant griežtiems
terminams.
Kandidatui siūlome:
• Įgysi naujų kompetencijų dirbant su tikrais savo srities ekspertais;
• Įgyvendinsi unikalius, iššūkių nestokojančius strateginės reikšmės projektus, dirbdamas vienoje
didžiausių energetikos įmonių grupių – EPSO-G;
• Dirbsi įdomų, dinamišką ir atsakingą, bendravimo ir bendradarbiavimo su žmonėmis kupiną darbą;
• Investuosime į Tavo profesinį tobulėjimą – turėsi galimybę dalyvauti vidiniuose ir išoriniuose mokymuose;
• Draudimą nuo nelaimingų atsitikimų (24/7), nes darbuotojo sauga ir sveikata – mums prioritetas Nr. 1;
• Galimybę dalį darbo laiko dirbti iš namų;
• Pakviesime Tave dalyvauti Bendrovės renginiuose, kartu kurti kūrybišką ir inovatyvią darbo aplinką!
Informacija apie darbo užmokestį:
• Pastovioji atlygio dalis 1530–1910 EUR BRUTO ir metinė kintamoji atlygio dalis iki 20 % (atsižvelgiant į
pasiektus rezultatus). Konkretus darbo užmokestis sutariamas su kandidatu, atsižvelgiant į jo turimą
patirtį, kompetenciją bei atitikimą kitiems pareigybės reikalavimams.
• Darbo laikas – visa darbo diena.
• Darbo vieta – Kaunas.
Jūsų pateikti asmens duomenys tvarkomi personalo atrankos tikslais. Daugiau informacijos apie kandidatų asmens duomenų tvarkymą galite
paskaityti: https://tetas.lt/apie-mus#1573039351553-a603dd05-3aaf

