Grupa JOB skupia wyspecjalizowane marki usług HR dla biznesu: Job Impulse, Job Trainings, Job Simple Solutions oraz Job Abroad.
Poruszamy się w szerokim spektrum specjalizacji: od pracowników fizycznych, inwentaryzacyjnych, przez pracowników biurowych,
management wyższego szczebla, aż po nasz flagowy projekt
‘TAKpełnosprawni: zatrudnianie i integracja osób z niepełnosprawnością’.

Do zespołu KAM poszukujemy aktualnie osoby na stanowisko:

Koordynator Projektu Region Południe (praca na zastępstwo)
Miejsce pracy: Cała Polska

Główne zadania:
 wsparcie oddziałów z południowej części Polski:
oddział Katowice, Łódź i Wrocław w zakresie obsługi
Klienta Inventory Solutions Polska, Freetime Poland
oraz innych potencjalnych Klientów
wielolokalizacyjnych;
 określanie bieżących potrzeb Klienta w zakresie
zatrudniana pracowników dzięki rozwinięciu z nim
partnerskiej relacji biznesowej;
 cykliczne uczestniczenie w spotkaniach z Klientem (w
Centrali firmy w Poznaniu);
 zarządzanie harmonogramem inwentaryzacji na
podległym obszarze;
 kontrola przebiegu poszczególnych etapów projektu;
 monitoring rynku pracy;











wykonywanie założeń budżetowych poprzez
utrzymywanie wysokiego poziomu realizacji
zamówień;
regularne monitorowanie poziomu satysfakcji Klienta
z oddelegowanych do jego firmy pracowników
tymczasowych, ale także z zaproponowanych
rozwiązań i udoskonaleń;
systematyczny monitoring bazy pracowników w
podległych oddziałach;
koordynacja prac podległego zespołu w strukturze
macierzowej;
sporządzanie raportów do Menedżera ds. obsługi
kluczowego klienta z podejmowanych działań;
współtworzenie i wdrażanie innowacyjnych narzędzi
usprawniających, dedykowanych Klientowi.

Stanowisko pracy: praca w biurze typu mini open-space; stanowisko związane z obsługą komputera; czasowe duże spiętrzenie
zadań; stały kontakt z dużą liczbą współpracowników i kontrahentów; częste podróże służbowe do Centrali firmy, do przynależnych
do regionu oddziałów i klientów.
Od Kandydatów oczekujemy:
 niebanalnych pomysłów na rozwój KAMu (na wielu
płaszczyznach – Klienta, oddziałów, w obszarze
sprzedaży oraz generowania innowacyjnych
rozwiązań)





otwartości na nowe wyzwania
zaangażowania w powierzone projekty
determinacji i odwagi




umiejętność radzenia sobie z czasowym spiętrzeniem
zadań i pracy pod presją czasu
wysokiej kultury osobistej

Oferujemy:
 pracę na okres zastępstwa (ok 1 rok) w stabilnej,
dynamicznie rozwijającej się firmie
 pakiet benefitów pozapłacowych (karta Benefit,
ubezpieczenie zdrowotne, system premiowy)
 pracę pełną wyzwań w dynamicznym zespole
 niezbędne narzędzia pracy
 dużą samodzielność w działaniu



doświadczenia w projekcie (mile widziane)



możliwość sprawdzenia się w roli koordynatora
bardzo dużych projektów u prężnie rozwijającego się
Klienta oraz w roli mentora Konsultantów
zlokalizowanych w różnych częściach Polski
miłą atmosferę pracy w przyjaznym zespole
otwartym na różnorodność



Oferta skierowana również do Kandydatów z orzeczoną niepełnosprawnością. Aplikując na to stanowisko, masz pewność, że
będziesz oceniany wyłącznie na podstawie swoich kompetencji.
Zachęcamy wszystkich Pracowników zainteresowanych rozwojem swojej kariery do przesyłania zgłoszeń konkursowych w postaci
listu motywacyjnego, w którym przekonacie nas do tego, że to właśnie Wy jesteście najodpowiedniejszymi osobami na to
stanowisko :-) W liście tym mile widziane będą Wasze pomysły i wizje usprawnień w KAM’ie oraz przykładów na to, co nowego
wniesie Wasza osoba do tego oddziału i obsługi Klienta Inventory Solutions Polska. Listy mogą przybierać niekonwencjonalne formy.
Liczy się pomysł, zawartość merytoryczna i Wasze chęci, by sprostać wyzwaniom, które niesie za sobą bycie Koordynatorem.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres aandrzejewska@job-impulse.pl do 22.05.2015.
W tytule maila proszę koniecznie wpisać „Koordynator Projektu Region Południe – kandydatura”.

.

