
 

Zacznij z nami swoją przygodę! Dołącz do nas jako: 

Junior HR IT Specialist 

Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa, Polska 

 

  

Czy  chcesz,  aby  Twoje  pomysły kształtowały technologie, które zmieniają standardy życia? Zarówno w obszarze rozwiązań mobilnych, dóbr   
konsumpcyjnych, technologii przemysłowej, jak  i dostarczania energii oraz  technicznego wyposażenia budynków - z nami  będziesz mieć   
wpływ na poprawę jakości życia  na całym  świecie. Witaj w Bosch.   
Zarówno w obszarze Internetu Rzeczy (IoT), zautomatyzowanego prowadzenia samochodów, aplikacji Smart Home, dzięki innowacyjnym pomysłom stale  
wyznaczamy nowe standardy, tak by stworzyć zintegrowaną przyszłość. Jest to możliwe dzięki ponad 410,000 zaangażowanym pracownikom na całym  
świecie, pionierom, którzy każdego dnia dokonują przełomów technicznych. Zastanawiasz się nad stworzeniem czegoś wartego zapamiętania? 

Aplikacje prosimy przesyłać za pomocą linku:  
https://jobs.smartrecruiters.com/BoschGroup/743999803923402-junior-hr-it-specialist 

Witaj w miejscu, gdzie pomysły 
przekształcają się w innowacje. 

Let’s be remarkable. 
www.bosch-career.pl 

Twój udział w tworzeniu innowacji: 

 
� Samodzielne obsługiwanie zgłoszeń otrzymywanych z biznesu oraz od HRBP dotyczących 

zatrudniania nowych pracowników lub aktualizacji danych w istniejącej bazie 
Pracowników 

� Elastyczne i szybkie reagowanie na potrzeby użytkowników w kwestiach związanych ze 
zmianami w systemach 

� Zakładanie terminów szkoleń wewnętrznych na platformie szkoleniowej i kontakt z 
trenerami 

� Wsparcie organizacyjne szkoleń oraz prowadzenie dokumentacji w tym temacie 
� Przygotowywanie raportów i analiz HRowych na potrzeby wewnętrzne 
� Uczestniczenie w projektach HR (np. optymalizacje procesów, wdrażanie zmian w 

systemach HR) 
 

Czym się wyróżniasz: 

 
� Minimum roczne doświadczenie w pracy w obszarze HR IT lub 

podobnym 
� Umiejętności analityczne 
� Znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel) 
� Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (warunek 

konieczny) 
� Dobra organizacja pracy, samodzielność, dokładność, terminowość 
� Umiejętność patrzenia na procesy z szerszej perspektywy, branie 

pod uwagę wzajemne wpływanie na siebie różnych procesów 
� Zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań 
� Umiejętność współpracy w zespole, elastyczność, chęć do nauki 
� Mile widziane doświadczenie w pracy, w większej firmie o złożonej 

strukturze organizacyjnej 
 

 

�  

Benefity: 

 
� Stabilne zatrudnienie na umowie o pracę 
� Praca wśród ekspertów – Twoim przełożonym będzie osoba z wieloletnim doświadczeniem 
� Praca w dynamicznym środowisku dla innowacyjnej firmy 
� Szeroka oferta szkoleń, konferencji i webinarów 
� Prywatna opieka medyczna, Multisport, dofinansowanie do posiłków, kursy językowe 
� Benefity dla rodzin (półkolonie dla dzieci, elastyczny czas pracy z home office) 

 

�  

Więcej o 
benefitach 


