
Stażysta (K/M)

APLIKUJ!

szukamystażysty!!

https://forms.gle/HNzYHSBiigujYD1VA


...jeśli bliski Ci jest świat biznesu oparty na
zaufaniu i współpracy, jeśli wiesz, jak ważne
są wartości: Szacunek, Otwartość, Odwaga,
Zaangażowanie i Skupienie, by ludzie mogli
rozwijać swoje talenty każdego dnia.

APLIKUJ DO NAS. . .

Dołącz do liderów Agile
w HR i biznesie



przygotowywać materiały i prezentacje szkoleniowe w MIRO i Canvie (w języku

polskim i angielskim)

współtworzyć i wspierać realizację projektów z wykorzystaniem narzędzi online

tworzyć transkrypcje w języku polskim i angielskim

pomagać i dbać o terminową realizację bieżących zadań 

dbać o unikalne doświadczenie klienta w całym procesie dostarczania szkoleń 

praktycznie uczyć się koordynować pracę w kilku projektach jednocześnie

i wdrożeń

Z NAMI BĘDZIESZ:



śmigasz płynnie po polsku i angielsku (w mailach, przez telefon i na żywo ;-)

radzisz sobie w wielości zadań i projektów z uśmiechem i zapałem

posługujesz się takimi narzędziami jak Canva i MIRO (jeżeli dopiero zaczynasz

pokażemy Ci jak to rozwijać)

z energią i entuzjazmem podchodzisz do zadań i wyzwań w odpowiedzi na

zmieniające się potrzeby klientów,

dotrzymujesz słowa i terminów i uwielbiasz współpracę w zespole

bardzo dobrze odnajdujesz się w kulturze ciągłego feedbacku i udoskonalania

APLIKUJ JEŚLI:



najlepsze rozwiązania na rynku w Agile HR i w biznesie

współpraca z międzynarodową społecznością Agile HR Community

praca dla prestiżowych klientów i globalnych marek

współpraca w zespole w oparciu o wartości Scrum

zarówno praca w biurze w Lublinie, jak i współpraca zdalna

stosowanie nowoczesnych narzędzi do pracy online (Asana, Miro, Teams)

szybka droga od pomysłu do realizacji, bez zbędnych formalności

humor i luz – dobrze czujemy się w swoim towarzystwie, co przekłada się na efekty

otwartość na różne formy zatrudnienia

PRACA U NAS TO:



BĄDŹ CZĘŚCIĄ TRANSFORMACJI AGILE.
PRZEDSTAW NAM SWOJE DOŚWIADCZENIE I
APLIKUJ, BY REALIZOWAĆ UNIKALNE PROJEKTY
W POLSCE I NA ŚWIECIE.

INNOWACYJNE
PROJEKTY AGILE
W HR I BIZNESIE



Wyślij swoje CV, portfolio lub prezentację o sobie
w formie, która przekona nas do Ciebie, a jednocześnie
dostarczy niezbędne informacje o Twoich kwalifikacjach na
adres mailowy: kontakt@rosieksolutions.pl

JAK ZACZĄĆ?
APLIKACJA

ankiety, która pozwoli nam poznać Cię lepiej
30 minutowej rozmowy online z wybranymi
kandydatami
praktycznego zadania, dzięki któremu sprawdzisz się

spotkania, na które zaprosimy najlepszych kandydatów

Spodziewaj się:

      w praktyce

REKRUTACJA

http://rosiek.it/


JOANNA ROSIEK,  CEO
I  SPRAWCA CAŁEGO
ZAMIESZANIA ; - )

TAK SIĘ UCIESZĘ,
GDY OKAŻESZ SIĘ
TĄ OSOBĄ, KTÓREJ
SZUKAMY!


