
Specjalista ds. Rekrutacji i Employer Brandingu 
Miejsce pracy: Gdańsk 

 
Główne obowiązki: 

 Odpowiedzialność za kompleksową realizację procesów rekrutacyjnych w dużej firmie 

 Poszukiwanie nowych źródeł pozyskiwania kandydatów 

 Przygotowywanie standardów i procedur z zakresu procesów HR 

 Dbanie o utrzymanie pozytywnego wizerunku firmy oraz realizacja projektów z 
zakresu Employer Brandingu 

 Bezpośrednia współpraca z managerami i optymalizacja działań 

 Współpracowanie z firmami zewnętrznymi świadczącymi usługi wspierające procesy 
HR 

 Wsparcie w dziale HR 

 

Od kandydatów oczekujemy: 
 Wykształcenia wyższego, mile widziana socjologia lub psychologia  

 Min. 2 lata doświadczenia w samodzielnej realizacji projektów rekrutacyjnych 

 Dobrej znajomości obsługi komputera (w tym MS Office) 

 Praktycznej znajomości nowoczesnych narzędzi rekrutacyjnych i metod direct search 

 Nastawienia na realizację celu, samodzielności i dobrej organizacji pracy własnej 

 Dobrej znajomości języka angielskiego 

 Prawa jazdy kat. B (mile widziane) 

Oferujemy: 

 Umowę o pracę na pełen etat lub kontrakt B2B 

 Współpracę z profesjonalnym zespołem i pracę w rozwijającej się firmie 

 Rabaty na produkty firmowe 

 Pracę w nowoczesnym biurze z dala od miejskiego zgiełku 

 Pakiet świadczeń i niezbędne narzędzia pracy 
 
Aplikacje proszę wysyłać na adres rekrutacja.kadry@etos.pl. W tytule maila proszę wpisać 
Rekrutacja HR 2022 
 
Uprzejmie informujemy, że po analizie dokumentów, skontaktujemy się z wybranymi osobami. 

 
Rozpatrywane będą tylko podania zawierające następujące oświadczenie z podpisem: 
„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 
aktualnej i przyszłych rekrutacji.” 
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016) informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ETOS S.A. ul. Bysewska 23, 80-298 Gdańsk. 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a – 
zgody osoby, której dane dotyczą, art. 6 ust.1 lit. c – przepis prawa -  Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. - ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Pani/Pana dane osobowe przechowywane 

mailto:rekrutacja.kadry@etos.pl


będą przez okres 30 dni od zakończenia aktualnej rekrutacji lub do dnia odwołania zgody a w przypadku przyszłych 
rekrutacji przez okres 2 lat. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa a także podmioty przetwarzające. Posiada Pani/Pan prawo do żądania 
od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do 
organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest 
dobrowolne, lecz niepodanie danych może skutkować odmową uczestnictwa w procesie rekrutacji. 


