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Ce te recomandă? 

 3 – 5 ani experiență în domeniul resurselor umane 

 Cunoştinţe temeinice de legislaţia muncii 

 Orientare către client 

 Abilităţi interpersonale excelente  

 Bune abilități de organizare și planificare 

 Gândire analitică 

 Atenție la detalii 

 Promptitudine 

 Orientare către soluții și rezultat 

 Proactivitate 

 Abilitatea de a gestiona simultan sarcini multiple  

 Cunoştinţe foarte bune de MS Office - Excel, Word, PowerPoint 

 Cunoştinţe bune de limba engleză (scris și vorbit)                                                                                                                           

Ce vei face? 

 

Administrare de personal  

 vei gestiona documentația necesară pentru procesul de angajare și de modificare a prevederilor din contractele de muncă 
ale angajaților Provident (salarii, funcții, locul muncii etc.);  

 vei colabora cu furnizorul de servicii de administrare de personal și salarizare și cu instituțiile externe, pentru a identifica cele 

mai bune soluții pentru companie;  

 te vei asigura de realizarea corespunzătoare a pontajelor, îndrumând totodată angajații în completarea corectă/ aprobarea 

datelor în sistemul electronic de pontaj;  

 vei participa la elaborarea și revizuirea fișelor de post împreună cu managerii organizației;  

 vei gestiona procesul de detașare a salariaților în cadrul grupului internațional din care Provident România face parte și 

documentele aferente angajaților expați.    
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Politici și proceduri de resurse umane  

 vei crea, revizui și 

implementa politicile și procedurile de resurse umane, în conformitate cu legislatia în vigoare și cu strategia de business, 

asigurându-te de înțelegerea și aplicarea corectă a acestora de către toți angajații companiei.  

Consultanță în domeniul relațiilor de muncă 

 vei oferi informații și vei consilia angajații companiei în aspecte legate de relații de muncă;  

 vei primi și vei analiza cereri și/ sau reclamații ale salariaților privind aspecte ce țin de domeniul resurselor umane, 

propunând soluții și având o implicare activă în rezolvarea acestora.  

Cercetări disciplinare  

 vei efectua cercetările disciplinare în cadrul organizației, întocmind/ verificând documentele aferente, inclusiv deciziile de 

sancționare sau nesancționare a salariaților;  

 vei participa în calitate de membru al comisiei de disciplină, propunând sancționarea sau nesancționarea celor pentru care 

au fost demarate cercetări disciplinare. 

De ce să lucrezi cu noi? 

 facem lucruri noi în fiecare zi și ne place ceea ce facem; 

 suntem deschiși și flexibili; 

 privim toate posturile dintr-o perspectivă de total reward, în care pachetul salarial se completează cu oportunitățile de 

dezvoltare și diverse alte beneficii. 

 

Pentru a aplica la aceasta poziție trimite CV-ul tău la adresa daniela.bonjug@provident.ro până la data de 12 

octombrie 2015. 
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