
Specialist Recrutare 
Bucuresti–Entry-Level / Primii 3 ani experienta, Middle-Level / Peste 3 ani 
experienta–Resurse umane/Psihologie 

Profilul companiei 

Persons Romania este in cautarea unui nou coleg pentru departamentul 
de resurse umane, care sa ocupe postul de Specialist Recrutare. 

Daca: 

 Ai studii superioare absolvite si cunostinte temeinice in domeniul 
resurselor umane; 

 Ai experienta de minim 2 ani ca Recruiter; 
 Cunosti ce inseamna proiectele blue, respectiv white in domeniul 

recrutarii; 
 Ai recrutat candidati pentru ambele tipuri de proiecte si un volum mare 

de personal intr-un timp scurt; 
 Iti place sa interactionezi cu oamenii si ai abilitati dezvoltate de 

comunicare si interrelationare; 
 Ai potential de invatare rapida, esti perseverent, bine organizat si te 

adaptezi usor unui ritm de lucru alert; 

Atunci tu esti cel (cea) pe care-l cautam. 

Daca esti interesat (a) de acest post, asteptam cv-ul tau la 
adresa cariere@persons.com.ro, mentionand in titlu pozitia pentru care 
aplici. 

Descrierea jobului 

Daca vei fi noul nostru coleg (a) atunci vei avea urmatoarele 
responsabilitati: 

 Identificarea si administrarea canalelor de recrutare potrivite pentru 
posturile vacante; 

 Crearea profilului candidatului ideal si a descrierii job-ului pentru fiecare 
post; 
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 Postarea anunturilor de recrutare pe platformele de recrutare in urma 
discutiilor cu superiorul direct; 

 Screening-ul zilnic al CV-urilor; 
 Contactarea candidatilor si programarea interviurilor; 
 Sustinerea interviurilor de angajare conform regulilor de recrutare 

interna a agentiei; 
 Redactarea recomandarilor candidatilor eligibi catre client; 
 Informarea candidatilor cu privire la rezultatul procesului de selectie; 
 Mentinerea legaturii cu clientii agentiei; 
 Participarea la targuri si evenimente dedicate domeniului HR; 

Cerinte 

 Facultatea de Psihologie sau studii de specialitate in domenii conexe. 
 Experienta reala de minimum doi ani in recrutarea de pozitii blue si 

white. 
 Limba engleza la nivel avansat 
 Limba franceza sau germana constituie un avantaj, insa nu este un 

criteriu eliminatoriu. 

Beneficii 

Daca vei fi colegul nostru vei beneficia de: 

 Salariu competitiv; 
 Mediu de lucru modern si dinamic; 
 Asigurare medicala la o clinica privata; 
 Oportunitati reale de dezvoltare profesionala; 


