
 

 
 

 
Recruiter & HR Development Specialist 

 
 

Do naši rostoucí mezinárodní společnosti Timac Agro, která spadá pod Groupe Roullier, hledáme nového  
kolegu/novou kolegyni na pozici Recruiter & HR Development Specialist se zaměřením především na nábor 
v tomto roce, s ním spojenou administrativní agendu a další projekty.  
 
Naším cílem je dlouhodobá udržitelnost zemědělství, a právě proto hledáme lidi, kteří nám v této misi pomo-
hou. Poskytneme ti příležitost zapojit se do různých aktivit a oblastí (od náboru, administrativy, vzdělávání až 
po nastavování procesů a jiné aktivity).  
 
Co všechno bude Tvojí náplní práce? 

• Proces náboru od A – Z (specifikace profilu zaměstnanců pro nábor, inzerce, první kontakt, pohovory, 
poskytování zpětných vazeb, příprava nabídkového dopisu, atd.) včetně aktivního oslovování  
kandidátů.  

• Organizace a plánování výběrových řízeních s manažery. 

• Koordinace nástupu zaměstnanců a podílení se na přípravě adaptačního plánu.  

• Podílení se na správě sociálních sítí a firemního profilu pro nábor a budování značky zaměstnavatele.  

• Spolupráce s kariérními centry v rámci univerzit a jinými institucemi (intenzivněji jakmile to situace 
umožní).  

• Intenzivní spolupráce s HR Manažerkou na nastavování procesů napříč společností v rámci České  
republiky.  

• Identifikace rozvojových a vzdělávacích potřeb pro zaměstnance.  

• A mnoho dalších projektů, které nás čekají.  
 
S kým budeš spolupracovat?  

• Spolupracovat budeš na každodenní bázi s kolegyněmi v HR oddělení - HR Manažerkou pro střední 
Evropu a HR Specialistkou.  

• Dále budeš často v kontaktu s naším komerčním oddělením, do kterého budeš nabírat nové kolegy. 
HR oddělení je u nás velmi úzce propojené s obchodním oddělením a manažery – spolupracujeme  
na denní bázi a HR u nás nefunguje jako „back office“ oddělení.  

 
Jaká jsou naše kritéria v rámci výběrového řízení?  

• Především musíš mít zkušenost s náborem (výhodou je nábor na obchodní pozice), ideálně i s  
pracovně - právní agendou. 

• Schopnost vést celý náborový proces – od vytvoření kvalitního inzerátu, přes první kontakt, vedení 
pohovoru, po uzavření smlouvy, nástup a adaptaci zaměstnance.  

• Angličtina na pokročilé úrovni – pohovory sice většinou probíhají v češtině, nicméně angličtinu budeš 
průběžně využívat v rámci jiných aktivit.  

• Nebojíš se vyrazit do terénu v jakémkoliv počasí – naši zaměstnanci jsou po celé České republice, a je 
důležité poznat jejich práci.  

• Řidičský průkaz (není podmínkou, ale výhodou). 
 
Na co se můžeš těšit? 

• Jsme společnost s 60letou tradicí, založenou ve Francii, kde máme i vývojové centrum – vyvíjíme si 
tak vlastní produkty. Můžeme tak nabídnout stabilní zázemí.  

• V rámci HR tým rozšiřujeme – jsme na začátku v mnoha projektech, a hledáme někoho, kdo s námi 
bude chtít stát u počátku.   

• Necháme tě nahlédnout do různých aktivit – ve většině případech se nebude jednat o repetitivní 
práci. Jedná se zejména o rozvoj aktivit v mnoha oblastech, než o udržování stávajícího stavu. 

• Prostředí s firemní kulturou založenou na otevřenosti, týmové práci a neformálních vztazích.  

• Nebudeme ti stát za zády – jsme tu abychom Tě podpořili, ale organizaci denní agendy necháváme 
na tvém uvážení.  



 
 

 
 

• Jsme kolektiv s motivací dosáhnout úspěchu a měnit věci k lepšímu – hledáme tak kolegu/kolegyni, 
které bude bavit přicházet s novými nápady. 

• Tvou práci motivačně ohodnotíme – kromě fixní složky získáš i bonusy.  

• Samozřejmostí jsou pak další benefity (bonusy, stravenky, flexi pass, multisport card, vzdělávací 
kurzy, mobilní telefon a notebook i pro soukromé účely, sick days, penzijní připojištění). 

 
A jak bude vypadat výběrové řízení? 

• Jakmile nám pošleš životopis nebo odkaz na LinkedIn, ozveme se ti zpět telefonicky do 3 dnů. 

• Nejdříve si s tebou popovídáme krátce telefonicky a následně se dle možností domluvíme na  
osobním nebo video setkání s HR Manažerkou. Pokud si vzájemně padneme do noty, bude Tě čekat 
už jen finálové kole s naším Country Managerem. 

 
 
Pro více informací mě kontaktuj na adrese veronika.hejdukova@roullier.com 
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