
 

 

INTER.EXPERT to jedna z wiodących firm w Europie Środkowej zajmująca się doradztwem personalnym w 

obszarze inżynieryjnym. Działamy na rzecz największych marek na polskim i europejskim rynku 
produkcyjnym m.in. dla topowych firm z branży motoryzacyjnej. Rekrutujemy specjalistów zarówno do 

projektów (contracting) jak i pracy stałej.  

 
W związku z dynamicznym rozwojem naszego Działu Rekrutacji poszukujemy Kandydata/ki na 

stanowisko: 

Konsultant ds. rekrutacji z j. niemieckim 
Miejsce pracy:  Wrocław  

Numer referencyjny: NZ/KR/01/WR 
 

Szukamy osoby która będzie odpowiedzialana za: 
 

 Samodzielną realizację i koordynację projektów rekrutacyjnych dotyczących branży inżynieryjnej i 
technicznej dla kluczowych Klientów firmy. 

 Skuteczne poszukiwanie kandydatów różnymi metodami m.in: direct search, networking, 
executive search, scouting, head hunting. 

 Współpracę z Kandydatami – dbanie o dobre relacje z nimi, informowanie ich na bieżąco o 
postępach w projektach rekrutacyjnych. 

 Analizę rynku pracy, trendów, informacji branżowych. 

 Współpracę z Działem Sprzedaży. 

 Pracę z polskimi i zagranicznymi kontrahentami i kandydatami. 
 

Oczekiwane umiejętności: 
Szukamy właśnie Ciebie, jeżeli: 

 Jesteś ekspertem w obszarze procesów rekrutacji – masz w tym zakresie  roczne doświadczenie 
(mile widziane w branży inżynieryjnej i technicznej). 

 Znasz metody oraz narzędzia rekrutacji i selekcji.  

 Znasz język niemiecki na poziomie B2 – warunek konieczny. 

 Doskonale organizujesz pracę własną. 

 Z  łatwością nawiązujesz relacje interpersonalne. 

 Lubisz pracę z ludźmi, jesteś zaangażowany i ambitny.  

 Nie boisz się wyzwań, jesteś osobą asertywną, a w negocjacjach dążysz do najlepszego 
rozwiązania dla obu stron. 
 

Chcemy Ci zaproponować : 
• Samodzielne stanowisko które pozwoli Ci na udział w ciekawych projektach, także 

międzynarodowych dla topowych marek na rynku. 

• Rynkowe wynagrodzenie stałe plus premie. 
• Zatrudnienie na umowę o pracę na cały etat. 
• Otwartą, przyjazną atmosferę pracy w młodym, energicznym i doświadczonym zespole. 
• Wspólne świętowanie urodzin, sukcesów, pizza day  

Osoby zainteresowane zapraszamy do przesyłania CV na  adres: CV@INTEREXPERT.PL 
 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez firmę Inter.Expert Polska Sp. z o.o. dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 

922).”Informujemy, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma Inter.Expert Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 53-012, ul. Wyścigowa 

56G. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usunięcia.  
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