
 

  

 

Oportunitate de carieră - HR & Rewards Consultant 

 

Premier Restaurants România este în căutarea unui nou coleg care să se alăture echipei 

departamentului de Resurse Umane în calitate de HR & Rewards Consultant. 

 

Premier Restaurants  

Premier Restaurants România este o filială a Premier Capital, francizorul McDonald’s în Estonia, 

Grecia, Letonia, Lituania, Malta și România. La rândul său, Premier Capital face parte din Hili 

Ventures Malta, un grup angajat în activități multi-site în parteneriat cu McDonald’s și Apple și în 

activități de logistică, marină și inginerie, tehnologie, imobiliare, petrol și gaze, ospitalitate și leasing 

în 10 țări cu o echipă de peste 9.500 de persoane. 

 

Scopul rolului: Propune, argumenteaza si implementeaza politicile de compensatii si beneficii 

pentru angajati, asigurand consultanta in domeniul proceselor de resurse umane managerilor din 

companie (office si restaurantele alocate). Promoveaza si actioneaza in conformitate cu valorile si 

obiectivele companiei, sustinand initiative si proiecte pentru motivarea angajatilor, imbunatatirea 

nivelului de angajament si a conditiilor de lucru pentru angajati. 

 

Responsabilitati principale: 

 

HR Consulting:  

• Ofera consiliere si suport restaurantelor alocate in ceea ce priveste asigurarea necesarului de 

angajati,  relatiile de comunicare intre angajati si management, implementarea planurilor de 

motivare, comunicarea si cresterea angajamentului;   

• Ofera suport si consiliere managerilor de restaurante in realizarea planurilor de actiune, in vederea 

cresterii angajamentului la nivel de companie;   

• Participa la sesiunile de comunicare cu angajatii din cadrul restaurantelor, face follow up cu privire 

la planurile de actiune si rezolva problemele ce tin de resurse umane impreuna cu management-

ul operational  

• Sustine initiative de dezvoltare pentru angajati, atat la office cat si pentru restaurante , precum 

imbunatatirea proceselor de induction, digitalizarea experientei de invatare in restaurant, lansarea 

si intretinerea platformelor de comunicare interna  

 

Aria Payroll & Rewards:  

• Construieste si implementeaza strategia anuala de compensatii si beneficii, asigurandu -se de 

adaptarea permanenta la nevoile de business si la tendintele pietei; 

• Participa la studiile salariale anuale, interpreteaza rezultatele si face recomandari in scopul 

asigurarii unei pozitii competitive pe piata; 



 

• Analizeaza impactul financiar al planurilor de compensatii si beneficii si propune, dupa caz, masuri 

de eficientizare a acestora – ex. noi beneficii, schimbari in plan; 

• Se implica daca e nevoie in procesul de calcul salarial  impreuna cu echipa de Payroll si 

consultanta externa (spre exemplu: state salarii, contribuții sociale, concedii medicale, popriri, 

tichete de masa, plăți, constituirea de provizioane, bugetare); 

 

 

Cerinte: 

• Studii superioare; 

• Minim 3-5 ani experienta intr-un rol similar; 

• Experienta de lucru in procesul de salarizare reprezinta un plus; 

• Cunoștințe solide de legislația muncii (Codul Muncii si Codul Fiscal) 

• Abilitati solide de gandire critica, analiza si statistica; 

• Cunostinte foarte bune de operare MS Office (Excel, Word, PowerPoint); 

• Nivel avansat de cunoastere a HR KPI’s (ex: HC, FTE, rata de turnover, rata de absenteism etc); 

• Abilitati de relationare, comunicare eficienta si colaborare; 

• Initiativa si responsabilitate personala; 

• Abilitati de coordonare proiecte; 

• Limba engleza la nivel avansat. 

• Disponibilitate pentru deplasari in tara  

• Permis de conducere cat.B preferabil 

 

 

Durata contractului: Nedeterminata  

 

 

 

 

Va invitam sa ne trimiteti CV-ul pana la data de 16 iulie, la adresa recrutare@ro.mcd.com 

Mai multe despre noi puteti afla pe site-ul https://www.mcdonalds.ro/cariera 
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