RECRUITMENT & HR DEVELOPMENT MANAGER
Jsme Timac Agro a patříme mezi špičku v našem oboru. Do týmu hledáme nového kolegu/kolegyni, který/á
se chopí klíčové role v HR v rámci České republiky. Celosvětově vyrábíme a prodáváme prémiové produkty
v oblasti výživy půdy a plodin, a s tím se i pojí očekávaný kvalitní přístup a servis. Z toho důvodu nás
v nadcházejících letech čekají klíčové projekty, v kterých HR bude hrát zásadní roli. HR agenda se bude týkat
především náboru, adaptace, rozvoje zaměstnanců, interní & externí komunikace.

Co Vás čeká?
Vytvoření a implementace strategie náboru pro ČR, a zodpovědnost za nábor samotný.
Nastavení vhodných metrik, zavedení ATS systému.
Zabezpečení onboardingu a dlouhodobých adaptačních plánů pro nové zaměstnance.
Návrh dlouhodobého rozvoje a vzdělávání stávajících zaměstnanců.
Proces hodnocení výkonu a identifikace rozvojových potřeb napříč pozicemi ve společnosti.
Lokální vedení 1 člena v týmu (Recruitment & HR Marketing Specialist).
Employer branding a HR marketing.
Rozvoj interní a externí komunikace.
Vytvoření trainee programu ve společnosti ve spolupráci s univerzitami.
Implementace interního HR systému v rámci modulů pro zefektivnění postupu při nástupech,
školení a rozvojových plánech.

Role je vhodná pro člověka, který:
Má zkušenosti především s náborem (ať již externě z personální agentury nebo interně) a rád se
posune v rámci interního HR na komplexnější roli.
Umí dotahovat věci do konce a nezalekne se prvních překážek.
Ocení, že nás nebrzdí korporátní procesy – HR má ve společnosti volnou ruku prosadit rychle své
nápady.
Nechce dělat administrativu, ale spíše se soustředit na nábor-onboarding-adaptaci zaměstnanců.
Rád přichází s novými nápady a zavádí je do praxe.
Je inovativní, kreativní a také ambiciózní v rámci naplňování cílů.
Si cení konstruktivní zpětné vazby a rád/a ji poskytne i ostatním.
Se dobře domluví anglicky (ačkoliv angličtina nebude využívaná na denní bázi, často máme interní
schůzky v angličtině, včetně komunikace s naším HQ ve Francii).
Je flexibilní a nebude mu dělat problém čas od času cestovat v rámci České republiky, pokud se
osobní pohovory odehrávají mimo Prahu.
Ideálně má řidičský průkaz a je aktivní řidičem.
A v neposlední řadě sdílí naší vizi společnosti , kterou je dlouhodobě udržitelné zemědělství.

Další informace:
Sídlíme na Praze 3, kde je i možnost bezplatného parkování u kanceláří.
Pokud rádi sportujete, ve vedlejší budově máme posilovnu zdarma a v okolí se dá i během obědové
pauzy zaběhat.
A v neposlední řadě také máme benefity (5 dní dovolené navíc, 2 dny zdravotního volna, multisport
kartu, kafetérii, penzijní připojištění, možnost využívání mobilu i pro soukromé účely).

A důležitá tečka na konec…Kdo jsme?
Timac Agro je francouzská dceřiná mezinárodní společnost spadající pod skupinu Groupe Roullier.
Zabýváme se dlouhodobě udržitelným zemědělstvím a do naší produktové řady patří především výrobky
pro výživu půdy a plodin. Co na naší společnosti je zajímavé je fakt, že veškeré produkty si vyvíjíme interně
ve vývojovém centru ve Francii, přičemž vlastníme patentované technologie, které nám umožňují nabízet
prémiové a jedinečné produkty v této oblasti na trhu, co jinde zákazníci nenajdou. Vize naší společnosti je
dlouhodobě udržitelné zemědělství, nezatěžování půdy, kvalita plodin a samozřejmě i vyšší výnosy našich
zákazníků. A právě i Vy v této misi budete hrát klíčovou roli.

Jak bude probíhat výběrové řízení?
Celé výběrové řízení trvá přibližně 14 dní.
Nejdříve nám zašlete svůj životopis nebo odkaz na LinkedIn na email: veronika.hejdukova@roullier.com.
Pokud se nejdříve chcete zeptat na pár otázek pro bližší informace ohledně naší společnosti nebo pracovní
pozice, můžete volat na telefonní číslo 725 121 748.
Veronika z HR oddělení se Vám ozve a v krátkosti si popovídáte o dané pozici více do detailu, abyste měl/a
správnou představu. Pokud se vzájemně domluvíme, uskuteční se video či osobní setkání. Finální kolo by
pak proběhlo s Generální manažerem pro Českou republiku.
Budeme se těšit!

