
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Linde Material Handling jest jednym z wiodących dostawców intralogistyki i  jednym z największych na świecie producentów wózków widłowych o napędzie 
spalinowym i elektrycznym a także wyposażenia magazynowego. Nasze zaawansowane technologicznie produkty,  kompleksowa oferta usług oraz serwis, 
stanowią podstawę dla pomyślnego rozwoju naszej globalnej firmy, która oferuje atrakcyjne możliwości rozwoju dla swoich pracowników na całym świecie. 

Obecnie poszukujemy kandydata na stanowisko: 

MŁODSZY/A SPECJALISTA/KA DS. PERSONALNYCH  

Nr Ref.: HR/WAW Miejsce pracy:  Warszawa (woj. mazowieckie) 

Za co będziesz odpowiedzialny/a: 

- samodzielne prowadzenie procesów rekrutacyjnych na stanowiska różnego szczebla w 

organizacji, 

- współpraca z agencjami rekrutacyjnymi, 

- wsparcie w realizacji globalnych projektów z obszaru miękkiego HR 
- administrowanie sprawami pracowniczymi (prowadzenie i aktualizacja akt osobowych, ewidencja 

urlopów pracowniczych, badań lekarskich, szkoleń BHP itp.), 
- tworzenie raportów oraz prezentacji na potrzeby wewnętrzne firmy, 
- obsługa programów kadrowo-płacowych (Symfonia, Workday) 
- pomaganie w bieżących zadaniach Działu Personalnego. 

 

Czego oczekujemy od Kandydatów? 

- wykształcenia wyższego – preferowane kierunki: zarządzanie zasobami ludzkimi, psychologia, 
socjologia,  

- doświadczenia w samodzielnym prowadzeniu procesów rekrutacyjnych, 
- dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie, pozwalającej na swobodną komunikację 

(warunek konieczny), 
- znajomość pakietu MS Office ( w szczególności Excel, Word, Power Point ) 
- zaangażowania i odpowiedzialności za powierzone zadania, 
- nastawienia na pracę zespołową - otwartości i komunikatywności, 
- mile widziana znajomość programu Symfonia lub Workday. 

 

Co oferujemy: 

- możliwość  zdobywania doświadczenia w stabilnej i prężnie rozwijającej się międzynarodowej firmie, 
która jest liderem technologicznym w swojej branży, 

- zróżnicowane zadania - nasz 5-osobowy zespół wspólnie zajmuje się pełnym zakresem procesów 
kadrowych i projektów HR, 

- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na zastępstwo minimum 1 rok, 
- grupowe ubezpieczenie NNW oraz opiekę medyczną po okresie próbnym 
- odpowiednie narzędzia pracy. 

 



 
 
Jeżeli jesteś osobą zainteresowaną ofertą skontaktuj się z nami za pomocą przycisku APLIKUJ / prześlij swoją aplikację zawierającą 
cv/z oznaczonym numerem referencyjnym w temacie oraz miejscem pracy w temacie e-mail/ w ciągu 30 dni od daty ukazania się 
ogłoszenia na adres e-mail: 
 

rekrutacja@linde-mh.pl  
 

Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli „Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Linde Material Handling Polska Sp. z 
o.o. z siedzibą Płochocińska 59, 03-044 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach 
aplikacyjnych,  w celu: przeprowadzenia rekrutacji, udziału w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Linde Material Handling 
Polska Sp. z o.o. 

Oświadczam, że zostałam/em poinformowany/a o tym, że: 
- mam prawo w dowolnym momencie do wycofania wyrażonej przeze mnie zgody poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres 

rekrutacja@linde-mh.pl wskazany powyżej lub listu na adres administratora danych osobowych, który znajduje się powyżej, 
- wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych, którego dokonano przed jej 

wycofaniem”. 
 
Linde Material Handling Polska Sp. z o.o., zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane aplikacje. 
 

Linde. Przejdź na naszą stronę! 
www.linde-mh.pl 
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