A sszárazföldi, lé
égi szállítás és
é raktározáss területén piacvezető
p
válllalatunk, a DHL testreszzabott megolldások széless skáláját
kín álja a dokum
mentumok exxpressz szállíttásától az ellátási lánc
meenedzsmentig.. A DHL Supply Chaain az elláttási lánc
meenedzsment szolgáltatások
s
vezető szálllítója Magyarrországon,
ma gas szintű raktározási és egyéb hozzáadottt értékű
b
partnereinek a fogyasztási cikkek, a
tevvékenységet biztosítva
tecchnológia és az ipari termék
kek ágazatábaan.

A DHL Supply Chain
C
budapesti központi irrodájába keressük új tehetsséges és motivvált kollégánkkat

HR SSpecialista
munkakörbe
e.

Fontosabb
b feladatok/felelősségi körök:
-

Új kollégák belépésének és kilépésének távozásának előkészítése, adm
minisztratív tám
mogatása
HR tevékeenységhez kötőd
dő meghatározzott riportok készítése, adatszo
olgáltatás vezettők és társosztá
ályok
részére
Kilépő inteerjúk lefolytatása
Éves munkkavállalói elége
edettségi felmé rés (EOS) koord
dinálása, kineve
ezett local EOS Champion
Munkaszeerződés‐módosíítások, jognyilattkozatok elkészzítése, előkészíttése
Munkavéggzéshez vagy munkavégzéssel összefüggő dokumentumok te
eljeskörű kezeléése
Kapocs a Munkavállalók
M
és
é a Vállalat kö zött a felmerülő kérdésekben
Foglalkozáás‐egészségügyi vizsgálatok nyyilvántartása, ellvégzésük koord
dinálása telephhelyi szinten
Szülési szaabadságra távozzó és onnan vissszatérő munkaavállalók adminisztrációja, kooordinálása
Havi bérszzámfejtési záráss előkészítésébeen részvétel, ad
datszolgáltatás Bérszámfejtőkk részére
Beszerzésii rendelések ké
észítése Oracle rendszerben, számlázással kapcsolatos kapcssolattartás/ügyyintézésben
való részvétel pénzügy‐osztállyal, partneerekkel
Kapcsolatttartás szolgáltató partnerek kel (pl. Iskolaaszövetkezetek,, álláshirdetés i partnerek, nyelviskola,
n
egészségü
ügyi szolgáltatókk, stb)

Rólad:

-

Hasonló munkaakörben (HR Ge
eneralista/Speccialista/Koordinátor) szereztél 2‐3 éves tapaszztalatot
Naprakész mun
nkajogi ismereteid vannak
Pontosan és precízen végzed az
a adminisztrácciós feladataidaat is
Felhasználói szinten kezeled a számítógépet (MS Office Exce
el és PowerPoin
nt)
Kezdeményező
ő, határozott és együttműködőő személyiség vagy
Magabiztosan kommunikálsz
k
angolul
a
szóban és írásban

Nagyon örrülünk, ha van tapasztalatod: Multinacionáliis vállalati környezetben, fizika
ai munkavállalóók HR támogatá
ásában
Fontos róllunk tudnod:
-

Szem előttt tartjuk az egyéni szakmai fej lődésed, amelyyet folyamatos képzésekkel tám
mogatunk
Rugalmasaan oszthatod be
e a munkaidődeet
Változatoss, kihívást jelentő feladatokba n és nemzetközzi projektekben
n vehetsz részt
Lehetőségged nyílik egy globális vállalati rendszer megissmerésére, használatára
Dinamikuss, támogató és barátságos csa pat vár téged
Színes pro
ogramokat és cssapatépítőket s zervezünk
Stabil multinacionális vállalati háttérrel rendelkezünk
Kellemes a munkahelyi lé
égkör
Támogatju
uk a munkába járást
A DHL – néél egyenlőek va
agyunk
Cafeteria rendszerünk
r
a próbaidő
p
alatt iis él
A próbaidő
őd lejárta után home office le hetőséget bizto
osítunk

Munkaidő: Teljes munkaid
dő (2 éves hat. idő)
Munkavégzzés helye: 1097, Budapest, Könyves Kálmán krrt. 11. C épület

