
Specialist Resurse Umane  

Vrei să te dezvolți în domeniul resurselor umane din zona medicinei dentare? Avem ceva absolut deosebit 

pentru tine: poziția de Specialist Resurse Umane în Echipa Clinicilor Dr. Leahu. Noi, cei din resurse umane îi 

susținem pe colegii noștri din prima linie să ofere pacienților Clinicilor Dr. Leahu sănătate reală și o experiență 

extraordinară. Ai nevoie de cunoștințe în domeniu HR, de dinamism mult, de imaginație, creativitate, răbdare 

și dorință de dezvoltare. Știm că le ai, trebuie doar să ne trimiți CV-ul tău la marius.balasoiu@drleahu.ro  și te 

contactăm noi în cel mai scurt timp. Îți oferim oportunitatea lucrului în cadrul unei echipe minunate, cu 

provocări dar cu mult sprijin nu doar din partea colegilor de departament.  

Vino în echipa noastră dacă: 

- Comunici excelent si esti orientat(a) spre identificarea solutiilor 

- Iti indeplinesti foarte bine sarcinile de lucru atat individual, cat si impreuna cu colegii 

- Ritmul de lucru alert reprezinta o provocare, nu un impediment 

- Esti persuasiv, iti place sa interactionezi cu oamenii si sa le oferi sprijinul tau 

- Ai mai lucrat intr-un department de resurse umane (experienta in firme din domeniul medical reprezinta 

avantaj) 

 

Dacă vom lucra împreună te vei ocupa de: 

- Gestionarea relatiei cu aplicanții, candidații și angajații echipei noastre . 

- Intermedierea comunicarii si interactiunii dintre colegii diferitelor departamente 

- Implementarea unei părți a planului de resurse umane la nivelul firmei 

- Susținerea de interviuri după ce ne vom pregăti împreună pentru asta 

- Asistarea managerilor de departamente în activitățile specifice gestionării resurselor umane 

- Implicarea în activitățile de instruire și dezvoltare, de managementul carierei, de evaluare a performanței și 

de management de personal – vedem împreună ce ți se potrivește 

- Prezentarea si promovarea serviciilor de resurse umane atât în interiorul echipei cât și la manifestările de 

profil 

-Realizarea rapoartelor de activitate periodice 

 

Ca membru al echipei noastre beneficiezi de: 

- Un salariu peste media industriei, plus bonusuri de performanță 

- Susținere în proiectele derulate 

- Feedback de performanță periodic 

- Un program de lucru flexibil 

- Softurile necesare pentru a obține rezultate excepționale 
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