
Derulezi procesul de recrutare end-to-end facilitând etapele de setare a ședinței de aliniere cu Managerul
poziției, menținerea comunicării cu candidații, evaluarea și testarea candidaților interni/externi,determinarea
și prezentarea ofertei finale. 
Dezvolți și menții comunicarea cu membrii echipei și colegii din alte departamente, partenerii de afaceri HR,
Departamentul de Operațiuni HR spre a spori eficiența proceselor de muncă. 
Urmărești și implimentezi cele mai eficiente tehnici de recrutare pe piața de muncă specifice industriei. 
Menții și urmărești aplicările candidaților, cât și documentele necesare pentru finalizarea angajării
Pregătești rapoartele specifice activității de recrutare spre a analiza completarea indicilor de performanță și
a adapta strategia de recrutare. 
Identifici oportunități de a imbunătăți strategia de Employer Branding și oportunitățile de recrutare. 

Bucuresti
Sun Plaza

Pachet salarial competitiv
Pachet extins de beneficii 
Zile în plus la concediul tău de odihnă
Ratie lunara de produse delicioase PepsiCo
Formare profesională și oportunități individuale de dezvoltare
personală și profesională

Specialist Recrutare
Supply Chain  

Experienta profesionala: minim 1 an intr-un post similar de
recrutare în zona de Supply Chain sau Producție (vom
analiza atât experința de recrutare în cadrul unei agenții cât
și în cadrul unei companii)
Cunoașterea limbii engleze la un nivel mediu 
Experiență anterioară de recrutare front-line pentru mai
multe poziții simultan. 
Abilitati de comunicare eficientă, menținere a relațiilor cu
persoanele implicate, orientare către client, adaptabilitate și
organizare. 
Pasiune pentru recrutare și dorința de a face parte dintr-o
companie cu un flux mare de procese si inovații. 

Poți afla mai multe detalii pe site-ul: www.pepsicojobs.com

FII PARTE
FII PARTE

DINDIN

ECHIPĂ!
ECHIPĂ!

Sarcinile tale: 

Beneficiile tale: 

Profilul tău: 

Ca membru al echipeii de Recrutare vei fi responsabil de procesul de recrutare a candidaților de la nivelul de
începători până la rolurile de Specialist. Te vei focusa pe  Departamentul de Supply Chain, dezvoltând soluții
inovative pentru atragerea noilor candidați ce vor contribui la maximizarea rezultatelor de afaceri. 

Popești

Dragomirești

Candidează!

https://www.google.com/maps/place/Pepsico+Star+Foods/@44.3726665,26.1879033,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x40b1fda15af4e2db:0xc1bff5540891284b!8m2!3d44.3727437!4d26.1901176
https://www.pepsicojobs.com/main/jobs/132982?lang=ro-ro&previousLocale=en-US
https://www.pepsicojobs.com/main/jobs/132982?lang=ro-ro&previousLocale=en-US

