
Специалист подбор на персонал - отдел Логистика

Кънвиниънс АД с търговска марка eBag е онлайн супермаркет, който изпълнява
доставки на хранителни продукти в София, Перник, Пловдив и околни населени места
2015 насам.

Кои сме ние?

Амбицията на нашата компания е да създадем за хората преживяване от ново
поколение, като им предоставим иновативна услуга и достъп до желаното разнообразие
от качествена храна и по-добър живот. Нашата визия е да бъдем близо до клиентите и
да предоставяме бързо, удобно и модерно решение, чрез силата на технологиите.

Смели и амбициозни, готови за всяко следващо предизвикателство. Вярваме, че успехът
зависи от нас, работим с енергия и в синергия.

За отдел Човешки ресурси търсим Специалист подбор с насоченост към позиции в
отдел Логистика. Подходящият кандидат, добре познава динамиката и притежава
необходимите качества за заемане на подобна позиция, подхожда с нужния
професионализъм към всеки кандидат.

Основни задължения:

● Ефективно управлява процеса по подбор на таланти за отворените позиции в
отдел Логистика

● Демонстрира поведение на иноватор, относно стратегията за идентифициране,
привличане и ангажиране на най-подходящите таланти чрез директен подбор

● Планира и провежда интервюта с подходящи кандидати за работа, като
поддържа детайлна база данни

● Създава ефективни работни взаимоотношения със служителите в организацията,
много добре познава и разбира нуждите на отдел Логистика

● Работи ефективно с външни партньори по подбор на кадри
● Отлична комуникацията между кандидати за работа и отдел ТРЗ
● Работи ефективно с кратки срокове



Изисквания:

● Професионален опит - минимум 2 години на подобна позиция
● Доказан опит при подбор на таланти за отдел Логистика
● Умения за работа с кратки срокове и постигане на заложените цели
● Високо ниво на дисциплина, лоялност и отговорност
● Комуникативни умения и умения за работа в екип
● Способност за взимане на бързи решения под напрежение
● Способност за бърза преценка на ситуацията и обстоятелствата и взимане на

адекватно решение
● Добри умения за планиране, с възможност за работа, с множество проекти до

завършване и управление на конкурентни приоритети

Нашето предложение:

● Отлично възнаграждение, трудов договор с реални осигуровки;
● Работа в млад и динамичен екип;
● Добра работна атмосфера;
● Възможност за кариерно развитие;
● Стандартно работно време;
● Въвеждащо обучение;
● Мултиспорт карта на преференциална цена и ДЗО;
● Транспорт от Метростанция Сливница до работното място и обратно, съобразено

с работните смени

Кандидатите, които отговарят в най-голяма степен на изискванията за длъжността, ще
бъдат поканени на интервю.

Всички данни, предоставени от кандидатите, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и GDPR и
ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.


