Olyan munkatársat keresünk belvárosi irodánkba, akinek hasonló szívügyei vannak, mint nekünk.

A mi szívügyeink:
Vasútfejlesztési projektek tervezési folyamatainak irányítása,
a vasúti pálya-, biztosítóberendezés-, vasúti felsővezeték-,
valamint a vízépítési és víziközmű-tervezés, és ezen feladatok hátterének magas szintű biztosítása.
Mi vagyunk a Kontúr Csoport Tervező, Építtető, Kivitelező Kereskedelmi Kft.,
a magyarországi vasúti infrastruktúra-tervezési piac kiemelkedő szereplője.
Folyamatosan bővülő csapatunk magas szintű támogatásához keresünk

HR menedzsert.
Ne kerülgessük a forró kását. Rengeteg projektünk van, határidőkre dolgozunk és állandó pörgésben
vagyunk, jelenleg hetvenen. HR menedzserként azon kell majd dolgoznod, hogy ez fennakadások nélkül,
jókedvűen, munkatársaink támogatásával valósulhasson meg.

No, de mégis, mire számíthatsz, ha csatlakozol a csapatunkhoz?
Feladatok sallang nélkül, nem röviden, hogy pontosan tudd, mi vár Rád:












Munkaszerződések, módosítások, munkaköri leírások szerkesztése, archiválása,
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok dokumentumainak előkészítése, archiválása,
Munkavállalók foglalkoztatási és személyes adatainak naprakész nyilvántartása,
Munkavállalók szakmai jogosultsága érvényességi idejének felügyelete, meghosszabbításban
való adminisztratív közreműködés,
Szakmai továbbképzési lehetőségek folyamatos nyomon követése, azok jelzése a vezetők felé,
Képzési terv elkészítése,
Munkaerő-toborzás, kiválasztás,
Munkavállalói be- és kiléptetés teljes körű ügyintézése,
Csapatépítések, szakmai továbbképzések, céges rendezvények teljes körű szervezésében aktív
közreműködés,
Foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatóval kapcsolattartás, adatszolgáltatás, panaszkezelés,
alternatív ajánlatok időszakos előkészítése, beutalók írása, vizsgálatok nyomonkövetése,
Szabadságok nyilvántartása, erre vonatkozó ügyvezetői utasítás előkészítése,











Kapcsolattartás a bérszámfejtéssel, az annak elvégzéséhez szükséges dokumentumok
előkészítése, archiválása,
Cafeteria-rendszer kidolgozása vezetői döntésre, a cafeteria-nyilatkozatok kitöltésének
ellenőrzése, archiválási feladatok,
Belső munkafolyamatok optimalizálásában való közreműködés, javaslattétel vezetők felé,
Belső kommunikáció felülvizsgálata, optimalizálási javaslat kidolgozása,
Munkavállalók elégedettségének rendszeres nyomon követése, jelentéstétel vezetők felé,
Munkavállalókkal napi kapcsolattartás,
Adatvédelmi feladatok teljes körű ellátása, adatvédelmi oktatások megtartása,
ISO minősítés felülvizsgálatában való aktív közreműködés,
Szakterületet érintő szabályzatok elkészítésében közreműködés, tájékoztatók kidolgozása,
aktualizálása.

Készülj, jönnek a fájó pontok, de sajnos szükségesek.

Ki számunkra az ideális jelölt?
Az általunk elvárt szakmai kompetenciák:





Microsoft Word és Excel készség szintű használata,
B kategóriás jogosítvány,
legalább 5 éves releváns szakmai tapasztalat,
szakirányú felsőfokú végzettség.

Személyes kompetenciák:
Fontos számunkra, hogy kikkel dolgozunk együtt. Számunkra az ideális jelölt:
 Terhelhető, precíz, rugalmas. diszkrét és megbízható.
 Igazi ,,problémamegoldó” hozzáállás jellemzi.
 Jól szervez, tervez, irányít és „megoldásközpontú”.
 Közvetlen, nyitott és az átlátható kommunikáció híve.
 Tényleg meg akarja ismerni a kollégáit, annak érdekében, hogy munkájukat a lehető legnagyobb
színvonalon támogassa.
 Hajlandó tudását a mindenkori elvárásoknak megfelelően fejleszteni.
Ha még mindig olvasod, annak örülünk. Ne izgulj, a nehezén már túljutottál.

Nem elvárás, de előny, ha:
 Legalább társalgási szintű angol nyelv ismerettel rendelkezel.
 Részt vettél adatvédelmi képzésen (GDPR).

Mit kínálunk a munkádért cserébe?
 Valóban piacképes bért.

 A munkádhoz szükséges modern infrastrukturális eszköztárat.
 Vállalati mobiltelefont.
 Szakmai fejlődést azáltal, hogy széles spektrumú feladatkört látsz el.
 Tudásod fejlesztését képzések, konferenciák útján.
 Próbaidő lejártát követően cafeteria juttatást, amelyet az éves kereten belül igényedhez igazíthatsz.
 Tudjuk, sokak számára elcsépelt, de itt tényleg egy „jó fej”, segítőkész és vidám csapatot megoldási
javaslatokkal és nem problémákkal.
 Nem csak egymás mellett, hanem egymással dolgozunk, nyitott ajtókkal. Ezt elvárjuk Tőled is.

Jelentkezés módja:
Amennyiben szimpatikusnak tartasz bennünket és alkalmasnak érzed magad a pozíció betöltésére,
akkor várjuk jelentkezésed egy szakmai önéletrajz kíséretében a karrier@konturcsoport.hu e-mail
címre.

