
Rewolucja już się rozpoczęła! Powiększamy poznański zespół! Dołącz do 313C, żeby razem z nami 

dokonywać zmian w świecie rekrutacji na stanowisku: 

Junior Recruitment Manager - płatny staż 

Miejsce pracy: Poznań 

 

Kogo szukamy? 

Poszukujemy osoby na staż w ramach stanowiska Junior Recruitment Manager, która dołączy do 
naszego zespołu rekruterskiego i wspólnie z nami będzie realizować innowacyjne procesy rekrutacyjne. 

Jeśli chcesz mieć w tym swój udział i jednocześnie rozwijać własny potencjał - wykonaj ten pierwszy 
krok i prześlij do nas swoją aplikację! 

Co możemy Ci zagwarantować? 

Zmianę konkretnego kawałka świata 
na lepsze (Tak, naprawdę! Bez 

ściemy) 

Innowacyjne i ciekawe projekty dla 

znanych firm, pracę z ekspertami         

i innowatorami w branży HR 

Możliwość zrealizowania  
3- miesięcznego, płatnego stażu,    

a jeśli nasza współpraca 
przebiegnie pomyślnie, możliwość 

zatrudnienia i dalszego rozwoju     
w 313C  

Biuro w centrum Poznania, blisko 
przystanków tramwajowych                 

i autobusowych 

Bieżącą informację zwrotną na 
temat Twojej pracy 

Wyposażenie w niezbędne do pracy 
narzędzia (telefon służbowy oraz 

laptop)  

Współtworzenie energicznego, 
pełnego pasji zespołu oraz klimatu 

poznańskiego biura 

Możliwość pozostania sobą - nasza 

siła to różnorodność charakterów, 
talentów i jedność wartości 

 



Jaki będzie zakres Twoich obowiązków? 

• Udział w innowacyjnych procesach rekrutacyjnych, od momentu zgłoszenia aż do momentu 

zatrudnienia wybranego Kandydata 

• Współtworzenie i/lub dostosowanie dokumentów niezbędnych do prowadzenia rekrutacji  

• Praca w dedykowanym systemie ATS, uzupełnianie bazy Kandydatów i dbanie o utrzymywanie 

w niej aktualnych danych 

• Współprowadzenie kompleksowych działań komunikacyjnych z Kandydatami i Klientami, 

umawianie rozmów i spotkań, przekazywanie bieżących informacji 

• Wsparcie w kompleksowej realizacji poszczególnych etapów rekrutacji 

• Raportowanie ilościowe, w postaci zbiorczych rankingów, zestawień i analiz oraz jakościowe, 
w postaci indywidualnych raportów Kandydatów 

• Udział w rozwoju narzędzi rekrutacyjno-selekcyjnych 

• Wsparcie w zakresie pozostałych prac administracyjno-biurowych 

Czego od Ciebie oczekujemy? 

Jesteśmy osobami czerpiącymi radość z kontaktu z ludźmi, które chętnie i szybko się uczą oraz 
skutecznie działają. Zależy nam, aby osoby, które do nas dołączą pasowały do naszego zespołu  

i jednocześnie posiadały umiejętności wymienione poniżej, które ułatwią realizację zadań na stażu  
w zakresie stanowiska Junior Recruitment Manager. Od Kandydata oczekujemy: 

• Otwartości i orientacji na osobę, połączonej ze świadomością, że zarówno po stronie 

Pracodawców, jak i Kandydatów są prawdziwi ludzie, których życie w realny sposób 
kształtowane jest przez jakość naszej pracy 

• Silnej motywacji do wspierania procesów rekrutacji i selekcji opartych na faktach, 

uwzględniających trafną ocenę dopasowania osoby do organizacji i stanowiska 

• Rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych, umożliwiających łatwe nawiązywanie kontaktów 
i porozumiewania się w swobodny, naturalny sposób, zarówno w komunikacji pisemnej, 

telefonicznej, jak i osobistej 

• Czerpania radości z kontaktu z ludźmi, prowadzenia rozmów, utrzymywania kontaktu, przy 
jednoczesnej sprawności w posługiwaniu się narzędziami IT i pracą z danymi 

• Dokładności, skrupulatności, a także zwracania uwagi na szczegóły i detale w 

przygotowywanych materiałach, raportach, notatkach oraz w pracy z bazą danych 

• Chęci do nauki i pozytywnego nastawienia 

• Umiejętności analitycznego myślenia i znajomości programu MS Excel 

• Gotowości do wyjścia poza schemat i udziału w rekrutacyjnej rewolucji (!) 

Kim jesteśmy jako zespół 313C? 

Od 6 lat z sukcesem wdrażamy dla naszych Klientów Rekrutację Nowej Generacji, która umożliwia: 

• Pozyskanie Pracowników zgodnych z kulturą organizacyjną firmy  

• Diagnozę wartości, kompetencji i predyspozycji Kandydatów poprzez gry online  

• Podjęcie świadomych decyzji rekrutacyjnych opartych na mierzalnych danych i wynikach  

• Zbudowanie unikatowego wizerunku marki Pracodawcy i doświadczenia Kandydatów   
 

Konkretne wyniki, które osiągnęliśmy do tej pory dla naszych Klientów, to m.in.:   

• 4x obniżenie współczynnika rotacji  

• Ponad 90% Kandydatów pojawiających się na wywiadach rekrutacyjnych 

• 97% zadowolenia Kandydatów z realizowanego procesu  

• 86% skuteczność procesu rekrutacji  
 

 

 



To co przeczytałeś/aś powyżej przemawia do Ciebie bardziej niż inne ogłoszenia?  

Jeżeli tak – koniecznie chcemy Cię poznać osobiście. Świat innowacyjnych projektów już na Ciebie 
czeka! Kliknij w poniższy link i wypełnij nasz formularz zgłoszeniowy. 

 

Aplikuj 
 

 
Administratorem danych osobowych jest 313C Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków. 

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się na powyższej stronie z formularzem 
aplikacyjnym. 

 
 
 
 

https://313c.traffit.com/public/form/a/d3JvPQ==

