
Employee Benefits Consultant 

 

Drumul către provocarea carierei tale începe cu noi! Fii vocea care schimbă cultura organizatională în 

companiile din România! 

Vrei să faci din jobul tău o pasiune? Să-ți folosești experiența pe care ai acumulat-o în departamentul de 

HR pentru a implementa programe de beneficii și pentru a construi wellbeing-ul angajaților companiilor 

din România? Să dezvolți programe de corporate wellness pentru starea lor de bine? 

Te provocăm să fii parte din prima companie de corporate wellness din România! 

Cum trebuie să fii? Entuziast, dinamic, inovativ, flexibil și creativ! 

La capătul procesului de recrutare te așteaptă o certificare de Corporate Wellness Specialist oferită de 

Asociația Română de Corporate Wellness (http://romania.wellnessassociation.com/) 

 

CUM VREM SĂ FII: 

Să ai studii superioare finalizate; 

Să ai experiență în departamentul de resurse umane și în implementarea programelor de beneficii 

pentru angajați de minim 1 an; 

Să cunoști metode legate de motivarea, recompensarea nonfinanciară și retenția angajaților; 

Să deții mixul perfect de competențe precum: atenție la detalii, creativitate, bună comunicare (scrisă și 

verbală), planificare și evaluare a rezultatelor; 

Să fii proactiv, responsabil, orientat spre rezultate, bun negociator, capabil să te adaptezi la provocări și 

situații noi; 

Să ai cunoștințe de Microsoft Office (Excel, Word și Power Point); reprezintă un avantaj cunoștintele de 

grafică (Photoshop, Illustrator); 

Să ai cunoștințe de limba engleză nivel mediu-avansat. 

 

Descrierea jobului 

CE VEI FACE: 

Vei oferi consultanță companiilor pentru implementarea celor mai potrivite programe de corporate 

wellness personalizate în funcție de necesitățile angajaților; 

http://romania.wellnessassociation.com/


Vei căuta în mod proactiv oportunități de colaborare și vei concepe strategii de wellness personalizate; 

Vei analiza tendințele de dezvoltare și vei furniza soluții pentru îmbunătățirea serviciilor; 

Vei concepe, bugeta, planifica și implementa proiecte de tip eveniment on-site; 

Vei menține legătura cu furnizorii și vei negocia condițiile de colaborare; 

Vei participa on-site la evenimentele organizate; 

Vei elabora formulare de evaluare pentru stabilirea nevoilor clienților. 

 

CE ÎȚI OFERIM: 

Un mediu de lucru relaxant, flexibil, prietenos și vesel; 

Cursuri de pregătire și dezvoltare profesională și certificare de Corporate Wellness Specialist oferită de 

Asociația Română de Corporate Wellness (http://romania.wellnessassociation.com/); 

Salariu motivant; 

Bonus anual de performanță; 

Masaj terapeutic la sediul companiei, pentru a te menține în formă; 

Fructe proaspete la birou; 

Acces la o platformă internă de beneficii care oferă discounturi și vouchere la servicii medicale, sportive,  

hobby, filme, cafenele, pubburi, cursuri. 

 

Asteptam CV-ul tau pe adresa Alina.Enache@maxrelax.ro. 
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