
Młodszy Specjalista ds. Personalnych/Specjalista ds. Personalnych 

Miejsce wykonywania pracy: Oława (okolice), Stanowice (pow. oławski) 

Zakres obowiązków: 

Do obowiązków na tym stanowisku należą głównie zadania z zakresu tzw. 
„miękkiego” HR, office management, jak i procesów kadrowo-płacowych oraz 
administracyjnych, a w szczególności: 
 
 

 Prowadzenie działań związanych z obszarem Employer Branding 

 Tworzenie i wdrażanie wewnętrznych procedur HR, instrukcji i innej 
dokumentacji 

 Wsparcie w przygotowaniu i rozliczeniu ewidencji czasu pracy 

 Wsparcie w przygotowaniu dokumentacji kadrowej i administracji 

 Dystrybucja dokumentacji pracowniczej 
 Wsparcie w administrowaniu platformy wewnętrznych szkoleń online 

 Wsparcie procesów rekrutacyjnych na stanowiska produkcyjne oraz 
administracyjne 

 Codzienny kontakt z pracownikami – sprawy pracownicze 

 Wsparcie w koordynacji przepływu dokumentacji między Bama Europa, 
członkami jej zespołu a firmą zewnętrzną odpowiedzialną za kadry i płace;  

 Udział w projektowaniu, wdrażaniu, wykonywaniu i ulepszaniu rozwiązań z 
zakresu zarządzania zasobami ludzkimi (rozwój pracowników, systemy 
motywacyjne, szkolenia) 

 Koordynacja procesu komunikacji wewnętrznej, z wykorzystaniem istniejących 
narzędzi i kanałów oraz pomoc w tworzeniu nowych narzędzi i kanałów 
komunikacji 

 Współpraca z wybranymi firmami zewnętrznymi w zakresie rekrutacji, 
szkolenia personelu, działalności EB 

 Współpraca przy międzynarodowych projektach HR 

 Organizacja wyjazdów służbowych i rezerwacji hoteli 

 Organizowanie spotkań komunikacyjnych oraz spotkań integracyjnych 

 

Wymagania niezbędne do pracy na tym stanowisku: 

 Idealny Kandydat powinien lubić pracę z ludźmi, dobrze organizować swoją 
pracę, umiejętnie planować zadania i umieć ustalać priorytety.  

 Dodatkowe wymagania: 

 Wykształcenie wyższe lub osoba w trakcie studiów (mile widziane: kierunki 
biznesowe, psychologia, zarządzanie zasobami ludzkimi) – warunek 
konieczny 

 Bardzo dobra znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie (B2) – warunek 
konieczny 

 Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (PowerPoint, Word, Excel) 

 Znajomość przynajmniej podstaw prawa pracy i RODO 

 Samodzielność w działaniu i zaangażowanie 



 Umiejętność pracy w szybko zmieniającym się środowisku 

 Mile widziane osoby studiujące w systemie zaocznym ostatnich lat 
 

Jeżeli jest Pan/Pani zainteresowany naszą ofertą, to prosimy o przesłanie nam swojej aplikacji 

(CV) wraz z niniejszą zgodą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

podanych w załączonych dokumentach rekrutacyjnych przez Bama Europa Sp. z o.o. z 

siedzibą w Stanowicach (ul. Lotnicza 2, Stanowice, 55-200 Oława) w celu udziału w procesie 

rekrutacyjnym". 

 

Zainteresowanych Kandydatów prosimy o przesłanie aplikacji na rekrutacja@bama.com 

lub na adres: Bama Europa Sp. z o.o. ul. Lotnicza 2 Stanowice, 55-200 Oława. 
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