Ieškome
personalo vadovo (-ės)!
9:00

Didžiausias kelionių organizatorius Baltijos šalyse „Novaturas“
kviečia prie komandos prisijungti personalo vadovą (-ę)
Kodėl Tu?

• Esi žmonių žmogus.
• Gebi ugdyti, patarti, konsultuoti ir išklausyti.
• Turi stiprią valią, esi energingas ir užduočių imiesi su entuziazmu.
• Esi atsakingas, kruopštus ir iniciatyvus.
• Mėgsti iššūkius ir tiki, kad nėra neišsprendžiamų klausimų ar situacijų.
• Nebijai prisiimti atsakomybės už savo sprendimus ir moki argumentais pagrįsti savo nuomonę.
• Esi komandos žmogus. Jauti atsakomybę už bendrą rezultatą ir moki tinkamai deleguoti užduotis.

Kodėl Mes?
• Esame didžiausi savo produktų krepšeliu, pervežtų turistų skaičiumi bei pardavimais, tačiau tikrasis mūsų didumas slypi ambicijoje
sukurti gyvenimo kelionės patirtį kiekvienam mūsų klientui.
• Per pandemiją išgyvenome vieną didžiausių krizių, tapome dar stipresniais ir išmintingesniais ir norime keistis ir augti kartu su
dinamiška rinka bei besikeičiančiu vartotoju.
• Kelionės yra mūsų aistra ir mūsų duona. Žinome, ką darome. Taip pat žinome, kad mūsų sėkmė slypi stiprioje ir ambicingoje
komandoje.

Darbo pobūdis
• HR iniciatyvų planavimas, gerųjų HR praktikų įgyvendinimas atsižvelgiant į verslo poreikius.
• Pokyčių valdymas ir vadovybės konsultavimas personalo klausimais.
• Darbdavio įvaizdžio kūrimas.
• Darbuotojų įsitraukimo didinimas.
• Personalo planavimas, atrankos, naujų darbuotojų įdarbinimo ir adaptacijos procesų koordinavimas ir vykdymas.
• Darbuotojų veiklos vertinimo koordinavimas.
• Atlygio ir pridėtinių verčių sistemos tobulinimas.
• Darbuotojų mokymų poreikio nustatymas, mokymų planavimas ir įgyvendinimas.

Reikalavimai

• Ne mažesnė nei 3 metų darbo patirtis personalo vadovo, personalo verslo partnerio pozicijoje.
• Teisės aktų, reglamentuojančių darbo santykius, išmanymas.
• Puikios lietuvių ir anglų kalbos žinios raštu ir žodžiu (rusų kalba būtų privalumas).
• Puikūs bendravimo ir prezentavimo įgūdžiai.
• Gebėjimas dirbti komandoje ir savarankiškai dinamiškoje aplinkoje.
• Geri organizaciniai, analitiniai įgūdžiai ir orientacija į rezultatą.
• Komunikabilumas, gebėjimas spręsti problemas.

Įmonė siūlo

• Patrauklią organizacinę kultūrą ir tarptautinę aplinką.
• Įdomų darbą novatoriškoje įmonių grupėje.
• Mėnesinis atlyginimas (bruto): nuo 3000 € iki 4100 € priedai už tikslų pasiekimą (galutinis atlygis priklauso nuo patirties ir
kompetencijų).
• Sveikatos draudimas.
• Lengvatinės kelionių įsigijimo sąlygos.
• Mokymai ir kvaliﬁkacijos kėlimo kursai.

Tavo gyvenimo aprašymo lauksime el. paštu hr@novaturas.lt su prierašu „Personalo vadovo (-ės) atrankai".
Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.

