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CONSULTANT CONSILIERE ÎN CARIERĂ 
BPI group, Bucureşti  

 
 
Alătură-te echipei noastre de TRANZIȚIE ÎN CARIERĂ & OUTPLACEMENT, liderul de 
piață din România!  
 
BPI group este o companie de consultanţă în Management şi Resurse Umane de dimensiuni globale, care 
furnizează soluţii dintr-un spectru larg de activităţi ce cuprinde identificarea, dezvoltarea și motivarea talentelor 
din organizație, pregătirea şi implementarea proiectelor de schimbare, reorganizare, restructurare și 
outplacement. BPI group combină expertiza dobândită pe plan internaţional şi cea obţinută în România în ultimii 
20 de ani. 
 

Ce vei face? 
 Participi la pregătirea şi implementarea proiectului, sub responsabilitatea Managerului de Proiect 

 Te asiguri că înţelegi profilul tehnic şi personal al candidaţilor din portofoliul tău 

 Oferi candidaţilor înscrişi în proiecte servicii de informare, consiliere, prospectare şi mediere în vederea 
re/integrării acestora pe piaţa muncii 

 Participi la sesiuni de formare legate de tranziţia în carieră, pentru diferite categorii de candidaţi 

 Menţii legătura permanentă cu portofoliul de candidaţi aflaţi în acompanierea ta 

 Participi activ şi implicat la dezvoltarea metodologiei aplicabile, în vederea îmbunătăţirii continue a 
proceselor de lucru din companie 

 Realizezi documente de raportare în acord cu metodologia de lucru şi cerinţele clientului 

 Te informezi permanent cu privire la piaţa muncii relevantă pentru proiectele pe care le desfăşori, 
prospectezi activ în căutarea de locuri de muncă, mediezi relaţia candidaţilor cu potenţialii angajatori 

 Garantezi încadrarea în standardele de calitate stabilite de către companie 

 Alături de echipa de proiect, urmăreşti evoluţia nevoilor clientului, astfel încât să poată fi identificate noi 
oportunităţi de dezvoltare a colaborării 

 

Cerințe 
 Experiență relevantă în resurse umane, în companie sau în consultanță 

 O bună cunoaştere a pieţei muncii  

 Experienţă în consiliere în carieră  

 Absolvent de studii superioare  

 Limba engleză – nivel avansat 
 

Cum să fii? 
 Comunici ușor (verbal și scris), ai inițiativă şi dezvolți relaţii consistente 

 Ești perseverent/ă în atingerea rezultatelor, la timp și cu standarde de calitate ambițioase 

 Flexibil/ă şi curios/oasă 

 Dai dovadă de etică personală, toleranță la diversitate și empatie 

 Ai o deosebită atenție la detalii, capacitate de organizare şi planificare 

 Lucrezi autonom și în echipă. 
 

 

Dacă te-am convins, trimite-ne CV-ul tău la adresa mirela.toma@bpi-group.com până 
la data 15 iunie 2016.  

http://www.bpi-group.ro/
mailto:mirela.toma@bpi-group.com

