ĮMONIŲ GRUPĖS PERSONALO VADOVAS (-Ė)
Mes, UAB „ERA Capital“ (www.eracapital.lt), esame holdinginė privataus kapitalo įmonė, kuri investuoja
ir padeda plėtoti smulkius ir vidutinius verslus. Turime patirties dirbant, konsultuojant ir valdant verslą
tokiuose sektoriuose kaip finansinės, informacinių technologijų paslaugos, nekilnojamojo turto vystymas
ir pan.
Šiuo metu plečiame savo komandą ir ieškome Grupės personalo vadovo(-ės), taigi jeigu Tu:
•
•
•
•
•
•
•

Turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą (privalumai: psichologijos, žmogiškųjų išteklių srityse);
Esi sukaupęs ne mažiau kaip 3 metus personalo valdymo darbo patirties;
Puikiai ir laisvai jautiesi komunikuodamas su visų lygių darbuotojais;
Pasižymi iniciatyvumu bei atsakingumu;
Sugebi vienu metu dirbti su keliais projektais;
Gebi savarankiškai priimti sprendimus;
Puikiai kalbi ir rašai lietuvių ir anglų kalbomis;

Nori būti atsakinga(s) už:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ERA Capital grupės įmonių personalo valdymo politikos formavimą ir įgyvendinimo koordinavimą;
Tiesioginį darbą su ERA Capital grupės įmonių darbuotojais, užtikrinant jų pasitenkinimą darbu ir
gerą savijautą;
Personalo projektų vystymą ir valdymą;
Darbuotojų ugdymo ir motyvacinės sistemos kūrimą, įgyvendinimo koordinavimą ir tobulinimą;
ERA Capital grupės įmonių kaip darbdavio įvaizdžio formavimą;
Naujų darbuotojų pritraukimo ir išlaikymo plano ruošimą ir įgyvendinimą;
Aukščiausių pozicijų darbuotojų paieškos ir atrankos organizavimą bei vykdymą;
Esamų darbuotojų gerovės užtikrinimo organizavimą;
ERA Capital grupės įmonių vadovų konsultavimą personalo klausimais;
Teisės aktų personalo srityje pokyčių sekimą ir reikalingų pakeitimų įgyvendinimo organizavimą;
ERA Success Club (ERA grupės įmonių vadovų klubas) organizavimą;
Administracinę pagalbą ERA Capital akcininkams.

Tuomet siųsk savo CV el. paštu: ruta@eracapital.lt su nuoroda „PERSONALO VADOVAS (-Ė)“ .
Ką mes tau galime pasiūlyti?
• Lankstų darbo laiką, prasilenkiantį su spūstimis (nebūtina dirbti nuo 8 iki 17 val.)
• Galimybę derinti darbą iš modernaus ofiso bei namų;
• Visada laiku mokamą atlyginimą, atitinkantį Tavo kompetenciją (1300 EUR/mėn. - 2200 EUR/mėn.
neto) bei papildomą sveikatos draudimą.
Kita informacija:
Informuosime tik atrinktus kandidatus. Garantuojame visų besikreipusių asmenų konfidencialumą.
Kandidatuodami Jūs sutinkate, jog Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi ir saugomi iki atrankos proceso pabaigos, bet ne ilgiau
nei 3 (tris) mėnesius nuo skelbimo dėl siūlomos pozicijos paskelbimo dienos.

