
  

Dla jednego z naszych Klientów, międzynarodowej firmy z branży usługowej  
poszukujemy osób na stanowisko  

Dyrektor HR  
  

Miejsce świadczenia pracy Poznań   
 
  

Twój przyszły przełożony poszukuje osoby posiadającej:  

• co najmniej 5 lat doświadczenia na stanowisku Dyrektora HR w firmie o wysokiej dynamice i złożoności 
zadań w międzynarodowym środowisku pracy (doświadczenie w branży Global Business Services mile 
widziane);  

• naturalną potrzebę zapewnienia najwyższej jakości i standardów obsługi pracowników na wszystkich 
etapach ich kariery zawodowej;   

• właściwe kompetencje interpersonalne ukierunkowane na budowanie bardzo dobrych relacji  na 
wszystkich płaszczyznach organizacji zarówno w kraju jak i zagranicznymi jednostkami firmy;  

• praktyczne doświadczenie z zakresu najnowszych praktyk i narzędzi HR oraz umiejętność dostosowania 
i wdrażania ich w lokalnej jednostce organizacyjnej;  

• pozytywne nastawienie, otwartość na stale pojawiające się nowe wyzwania oraz realizację 
uzgodnionych celów zgodnie z przyjętymi ramami czasowymi;  

• doświadczenie w nadzorowaniu procesów kadrowo-płacowych   

• umiejętność przełożenia specyficznych mierników HR’owych na język biznesowy i właściwego  
komunikowania i egzekwowania ich od zespołu managerskiego; 

• biegłą znajomość języka angielskiego (warunek konieczny); 

• doświadczenie we wdrażaniu norm ISO (mile widziane). 
  

Najważniejsze dla Ciebie, czyli co będziesz mógł powiedzieć znajomym, o pracy, którą z pasją będziesz 
wykonywać i za co będziesz ceniony w organizacji:   

• współtworzenie polityki personalnej firmy razem z zarządem i kadrą kierowniczą;  

• zarządzanie w efektywny sposób: operacjami HR, począwszy od procesów rekrutacji i selekcji, 
administracji kadrowo-płacowej,  procesy oceny i rozwoju kompetencji, zarządzanie wynikami i 
rozwojem talentów, budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy w Polsce i poza jej granicami;   

• pozyskanie najlepszych talentów do organizacji;  

• zarządzanie talentami, podejmowanie działań wspierających ich rozwój i osiąganie wysokich wyników;  

• wdrażanie właściwych działań retencyjnych w organizacji i wspieranie budowania planów sukcesji i 
kontynuacji biznesu;  

• budowanie zaangażowania pracowników i promowanie wartości firmy wśród pracowników   
i klientów;  

• zapewnienie skutecznej, transparentnej komunikacji na wszystkich poziomach funkcjonowania 
organizacji;  

• zarządzanie kluczowymi wskaźnikami efektywności obszaru personalnego oraz stałe  
ich monitorowanie i raportowanie do kadry kierowniczej i zarządu firmy; 

• właściwe opomiarowanie funkcji HR oraz kadry kierowniczej, w sposób wspierający realizację 
stawianych przed lokalną jednostką celów biznesowych (w ujęciu perspektywy zarządzania ludźmi i 
procesami); 

• zbudowanie najlepszego na świecie zespołu profesjonalistów HR. 
 

 Jako przyszły HR Dyrektor w zamian otrzymasz:  

• codzienną pracę w międzynarodowym środowisku z pozytywnie nastawionymi pracownikami dla 
których wartości firmy są drogowskazem a drogą, którą podążają, misja firmy;  

• możliwość realnego wpływu na rozwój i strategię firmy; 

• dodatkowe benefity w formie opieki medycznej, ubezpieczenia na życie oraz dostęp do szkoleń;  

• niezbędne narzędzia pracy zgodnie z przyjętymi w firmie standardami na danym stanowisku, w tym 
samochód służbowy.  

  

Wierzymy, że chciałbyś teraz poznać swojego przyszłego pracodawcę!  
 

Wykonaj pierwszy krok i prześlij swoje CV na adres: 
kontakt@advisorynow.pl 

 

mailto:kontakt@advisorynow.pl

