HR stáž v Safetica
Kdo jsme
o
o
o

Brněnská firma, která si dala za cíl zabezpečit všechna firemní data na světě.
Nejsme antivir, staráme se o bezpečnost dat při zachování práce s nimi – jak to
děláme? Přijď to zjistit.
V roce 2016 jsme uzavřeli technologickou alianci s ESET, nyní společně
expandujeme do 55 zemí na 4 kontinentech.

Proč jsme se rozhodli zrealizovat stáže?
Věříme v potenciál mladých lidí, kteří chtějí své znalosti uplatnit v praxi. Chceme ti dát
příležitost nahlédnout, jak to chodí v opravdovém světě. Rádi se staneme tvými průvodci.

Zaměření: HR
Typ stáže
Chceš si vyzkoušet aktivity napříč HR od recruitingu, přes personální administrativu až po
budování employer brandingu? Expandujeme a s tím jsou spojeny vyšší nároky na HR.
Řešíme velké výzvy a naše práce nás baví. Budeš pracovat v malém týmu s dobrou
komunikací bez složitých procesů. Pracujeme v přátelském a neformálním pracovním
prostředí, tvé nápady nás zajímají.

Koho hledáme?
Aktivního človíčka, co hledá cesty, jak vylepšovat a zefektivňovat procesy.
Kolegu, který rád vyhledává informace, které využije k rozjetí nových projektů.
Člověka, co chápe, že v detailech je síla, protože mají vliv na celkový dojem.
Zvídavého člověka, který chce nahlédnout pod pokličku HR aktivit ve středně velké firmě.
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Co si vyzkoušíš?
Recruiting a onboarding
o Zefektivňujeme procesy, ladíme zacílení náboru. To vše souvisí s tím, jak a co
komunikujeme. Nahlédni pod pokličku, jak se takové aktivity plánují.
o Přichází nový kolega, co všechno potřebuje vědět ke své práci? Jak mu můžeme
jeho nástup usnadnit a zapojit ho rychle to kolektivu? I zde se můžeš zapojit.

Employer branding
Je pro nás důležité být vidět - prohlubujeme dlouhodobou spolupráci s univerzitami
a dalšími subjekty.
o Jak a kde chceme být vidět? To jsou otázky, na jejíž odpovědi se budeš podílet.
o Každý nápad se počítá a rádi ho s tebou prodiskutujeme.
o

Personální administrativa
o
o

Každé HR oddělení se neobejde bez velkého množství dokumentů.
Jaké jsou náležitosti pracovního práva a co je třeba s novými a stávajícími
zaměstnanci řešit? Tak i s tímto tě seznámíme.

Nástup
o

Ihned

Délka stáže
o

Stáže je stanovena na 200 hodin. Na další spolupráci se můžeme domluvit po
skončení stáže.

Jaký bude další krok?
Pošli nám své CV a napiš nám, co tě láká na stáži v Safetica.
Kontaktní údaje:
Petra Voženílková
M: 736 116 182
jobs@safetica.com
www.safetica.com
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