HR Admin & Payroll Specialist
În calitate de lider mondial în producția de materiale de construcții sustenabile și inovative, grupul Holcim
reinventează felul în care se construiește. Alături de o echipa globală, cu peste 70.000 de angajați,
răspândiți în peste 70 de țări și 4 segmente de business, ne-am asumat sa construim o lume mai verde,
mai inteligentă și mai sănătoasă.
Pe măsură ce continuăm să căutăm moduri mai sustenabile de a construi, avem nevoie de oameni
talentați care să ni se alăture. Oameni care sunt pasionați de sustenabilitate, motivați de curiozitate și
dornici să crească, să învețe, să se dezvolte și să exceleze într-un mediu performant.

Oportunitatea, pe scurt
Din rolul de HR Admin & Payroll Specialist vei oferi consultanță angajaților și managementului pe aria de
resurse umane și vei realiza rapoarte specifice privind indicatorii de salarii și personal.

Responsabilitățile tale
●
●
●
●
●

Vei gestiona și actualiza bazele de date (Charisma, SAP) și vei rula interfata SAP Charisma, asigurand raportarea corectă și la timp în ReGES;
Vei gestiona documentele legate de evidența personalului;
Vei administra salariile și beneficiile angajaților, inclusiv partea de pontaje electronice;
Vei oferi consultanță angajaților și managementului pe aria de resurse umane;
Vei realiza rapoarte specifice privind indicatorii de salarii și personal.

Experiența ta
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Studii superioare, preferabil profil economic;
Minim 3 ani experiență într-un rol similar;
Certificat de inspector resurse umane;
Cunoașterea legislației muncii și salarizării;
Foarte bune abilități de organizare și planificare;
Inițiativă și orientare către rezultat;
Excelente abilități de comunicare și relaționare;
Cunoștințe operare PC: MS Office, Charisma, SAP;
Cunoștințe limba engleza nivel intermediar.

Ce îți oferim
În timp ce tu ne vei ajuta să producem materiale de construcții extraordinare, îți promitem ca noi te vom
ajuta sa te dezvolți într-un mediu de lucru dinamic și performant care susține învățarea continuă.
Crezi că ai motivația, abilitățile și pasiunea pentru a te alătura echipei noastre?
Aplică acum trimitand CV-ul tău la adresa hr-rom@holcim.com pana pe 22 octombrie 2021.

