Nasza jednostka organizacyjna Training Automotive działa na skalę międzynarodową i zapewnia szeroki zakres usług dla
jednego z wiodących producentów OEM. Aktualnie szukamy:

Specjalisty ds. wprowadzania danych w Warszawie (Polska)
w niepełnym wymiarze godzin
Lokalizacja: Warszawa
Wymiar godzin: 10-15 godz. tygodniowo

TWOIM ZADANIEM BĘDZIE:




Praca z danymi w systemie Learning Management System (LMS), a w
tym: wprowadzanie danych zgodnych z wewnętrznymi ustaleniami
firmy, systematyczna kontrola poprawności oraz ich aktualizacja
Zarządzanie aktywnością szkoleniową i kompetencjami w systemie, a
w tym: tworzenie raportów i zestawień, wprowadzanie sesji
szkoleniowych, zapisy uczestników

steep GmbH
Firma Steep GmbH jest dostawcą usług
technicznych z siedzibą w Bonn i ponad 30
lokalizacjami w Niemczech i Europie. Od wielu
lat około 750 pracowników z powodzeniem
doradza i wspiera klientów przemysłowych i
cywilnych w zakresie wsparcia systemów
radarowych, usług IT, integracji systemów lub
szkoleń.

www.steep.de
SZUKAMY OSOBY, KTÓRA:






Bardzo dobrze posługuje się językiem angielskim
Biegle posługuje się pakietem MS Office
Posiada status studenta
Charakteryzuje się dokładnością i skrupulatnością
Potrafi dobrze organizować pracę własną

Kontakt:
Joanna Posiej
Tel. +48 733 566 633
Mail: joanna.posiej@steep.de

OFERUJEMY:






Intensywne przygotowanie do przyszłych zadań dzięki wykwalifikowanemu szkoleniu (w języku angielskim) i
mentoringowi
Międzynarodowe środowisko pracy
Atrakcyjne warunki pracy
Pracę w dynamicznym i różnorodnym zespole ludzi, którzy uwielbiają to, co robią
Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia w niepełnym wymiarze godzin (10-15 godz. tygodniowo)

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji w języku angielskim na powyższy adres email.
Dziękujemy za zainteresowanie ofertą, jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.

Prosimy o dopisanie klauzuli: "Zgadzam się na wykorzystanie przez firmę Steep Sp. z o.o. danych osobowych w celu pośrednictwa pracy
(posiadania i przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz ich udostępniania klientom w ramach prowadzonych projektów
rekrutacyjnych) zgodnie z obowiązującą Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.2002 r. Nr 101 poz. 926) aż do momentu pisemnego
wycofania zgody. Potwierdzam, że zostałem poinformowany o prawach do zmiany, dostępu i ochrony tych danych".

