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Personalista/tka – HR Generalist
Požadujeme:
− min. SŠ vzdělání
− praxe v oboru personalistika nebo na obdobné pozici
− uživatelská znalost MS Office
− samostatnost při řešení úkolů
− výborné komunikační a organizační schopnosti; příjemné vystupování
− odpovědnost
− spolehlivost, flexibilitu a aktivní přístup
− řidičský průkaz sk. B
Výhodou je:
− znalost systému Perm
− zkušenosti s dotacemi v oblasti vzdělávání
Pracovní náplň:
- nastavování a aplikace mzdové politiky
- odpovědnost za personální rozvoj společnosti
- nastavení a odpovědnost za systém a nástroje pro odměňování a hodnocení pracovníků
- odpovědnost za personální a sociální politiku, realizaci personální strategie
- koordinace náboru zaměstnanců (tvorba inzerátů, výběr uchazečů, vedení pohovorů,
vyhodnocení, vyhotovení podkladů pro pracovní smlouvy) ve spolupráci s vedoucími
- sledování a implementace legislativních změn v oblasti pracovně-právní problematiky
- kontrola pracovněprávních vztahů od vzniku, průběhu a ukončení
- tvorba směrnic a metodických postupů, včetně implementace
- identifikace rozvojových potřeb zaměstnanců
- zpracovávání osobních údajů zaměstnanců a zajišťování jejich ochranu dle zákona
- řízení personálního plánování a koordinace personální projekty
- vyhodnocení procesu adaptace
- řízení a evidence hodnocení zaměstnanců
- evidence životních a pracovních výročí zaměstnanců
- evidence a aktualizace pracovních smluv
- vyhotovení pracovních smluv, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
- vyřízení posudků zaměstnanců
- udržování kontaktu s úřadem práce
- zakládání a udržování v IS předepsanou personální evidenci
- plánování, organizování a evidence vzdělávání (školení) a rozvoj zaměstnanců
ALTECH, spol. s r. o. | Průmyslová 1146, 686 01 Uherské Hradiště IČO: 46344861 DIČ: CZ46344861
tel.+420 572 420 515, zdarma 800 303 304
www.altech.cz
email: altech@altech.cz

____________

-

−
−
−
−

___________

řízení vstupních a periodických lékařské prohlídky
archivace záznamů o porušování pracovní kázně zaměstnanců
v rámci své působnosti dbát na dodržování zákoníku práce
Nabízíme:
zajímavou práci v přátelském prostředí na hlavní pracovní poměr
odpovídající mzdové ohodnocení včetně motivační výkonnostní složky, roční odměny
závislé na výsledcích firmy
příspěvek na stravování
firemní akce a další benefity (odměny za věrnost firmě, vlastní fotbalové hřiště, parkoviště
v areálu firmy, Den dětí, rybářské závody, odměny za zlepšovací návrhy, dary při životním
jubileu či narození dítěte)

Nástup dle dohody
Pracoviště: Uherské Hradiště

Těšíme se na seznámení s Vámi!
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