Supervizor i Burimeve Njerëzore
eppc kërkon një Supervizor/e të Burimeve Njerëzore për klientin e saj, i cili është një ndër kompanitë më të
mëdha dhe më të konsoliduara në vend.
NJË VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM:
Kompania është në kërkim të një kandidati i cili duhet të ketë përvojë në menaxhimin e Burimeve Njerëzore.
Kandidati duhet të jetë i formuar si drejtues dhe të ketë aftësi për të punuar me kolegë të kombësive të
ndryshme. Ai/Ajo do të drejtojë dhe çoj përpara zhvillimin e stafit.
Kë r kes at pë r k ëtë po zi ci o n j an ë :
• Diplomë Universitare në Administrim Biznes, Ekonomi-Financë, Juridik ose Shkenca Sociale;
Diplomë Masteri (brenda ose jashtë Shqipërisë), përbën avantazh;
• Përvojë mbi 5 vjet në HR, nga të cilat 2 vjet në pozicion senior;
• Njohuri të sistemeve HR (ERP, Oracle HRMS, SAP, etj);
• Njohuri të standardeve të hartimit të proceseve dhe procedurave;
• Njohje të shkëlqyer të gjuhës Angleze, njohja e Italishtes përbën avantazh;
• Njohuri të avancuara të MS Office, veçanërisht në Excel;
• Përvojë në koordinimin dhe hartimin e kurrikulave të trajnimeve.
P ër gj eg jësi të K r ye s o r e :
•
•
•
•
•

Organizimi i procesit të rekrutimit;
Mirëmbajtje dhe zhvillim i procedurave dhe sistemit; (Oracle HRMS);
Zhvillimi dhe ndjekja e vlerësimit të performancës;
Koordinimi i trajnimeve dhe përgatitja e raportimeve mbi aktivitetet HR dhe KPI-të përkatëse;
Zhvillimi organizativ. (Mirëmbajtja dhe përditësimi i strukturave dhe reflektimi i ndryshimeve
përkatëse në sistem).
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Si të a p li k on i :
Për të aplikuar për këtë mundësi punësimi, ju lutemi dërgoni CV-në tuaj dhe dokumentet e tjera
shoqëruese duke përmendur pozicionin për të cilin aplikoni në adresën e e-mail-it:
recruitments@eppc.al
Ju do të kontaktoheni vetëm në qoftë se CV-ja juaj dhe dokumentet shoqëruese do të kualifikohen. Tek
ne CV-ja juaj është e sigurt dhe trajtohet në konfidencialitet të plotë.

