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OFERTA nr 2022/74 

Informacje dotyczące pracodawcy 

Nazwa firmy/pracodawcy 
AG TEST HR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka 
komandytowa 

Adres pracodawcy (ulica, 

miejscowość, kod pocztowy) 
Zwierzyniecka 30, 31-105 Kraków, PL 

Adres strony internetowej  www.testhr.pl 

Osoba do kontaktu kandydatów z 

pracodawcą 
 

Sposób aplikacji lub kontaktu 

kandydatów z pracodawcą 

Prosimy o przesyłanie aplikacji poprzez stronę internetową: 
Oferta pracy: Absolwenci/ studenci ze znajomością języka 

niemieckiego (7616/) (testhr.pl) (https://praca.testhr.pl/7616)  

Data ważności oferty 30-04-2022 

Wymagania 

Wykształcenie 
średnie/wyższe licencjackie/wyższe inżynierskie 
wyższe magisterskie 

Kierunek/specjalność  

Znajomość języków obcych Niemiecki (min. B2)  

Umiejętności/kwalifikacje/uprawienia 

Jesteś idealnym kandydatem, jeśli: 

 Posługujesz się bardzo dobrze językiem niemieckim (min. 
B2) 

 Dobrze radzisz sobie z systemem Windows i MS Office 

 Jesteś komunikatywny 

 Lubisz pracę w grupie 

 W swoim podejściu stawiasz Klienta na pierwszym miejscu 

Inne  

Opis stanowiska pracy 

Nazwa stanowiska pracy 
Absolwenci/ studenci ze znajomością języka 
niemieckiego 

Rodzaj oferty praca stała 

Rodzaj umowy   umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o  dzieło 

mailto:biurokarier@ujd.edu.pl
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Wymiar czasu pracy Pełny etat Wysokość wynagrodzenia brutto  

Miejsce pracy (woj. miejscowość) 

Kraków 
(możliwość pracy 
zdalnej) 

Liczba wakatów  

Zakres obowiązków 

 Prowadzenie dokumentacji pracowniczej oraz bazy 
kandydatów w odpowiednich systemach HR-owych 

 Procesowanie aplikacji pracowników, formularzy, statystyk i 
innych materiałów poufnych 

 Przygotowanie raportów i analiz z zakresu HR 

 Wspieranie pracowników w kwestiach związanych z 
administracją personalną oraz kalkulacją benefitów 

 Odpowiadanie na pytania pracowników dotyczące różnych 
obszarów HR za pośrednictwem maila, telefonu lub innymi 
drogami 

 Przygotowanie dokumentów personalnych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami ochrony danych osobowych 

 Opracowanie i aktualizacja wewnętrznych procedur 

INNE INFORMACJE PRACODAWCY DLA KANDYDATÓW 

Znasz język niemiecki? 

Cenisz dobrą atmosferę i równowagę między życiem zawodowym a prywatnym? 

Oczekujesz możliwości zdobycia swoich pierwszych doświadczeń zawodowych w przyjaznej 
atmosferze? 

Aplikuj do Lufthansy!  

Nasz Klient - Lufthansa Group Business Services to międzynarodowa firma ulokowana w 
nowoczesnym i przestronnym biurze w dobrze skomunikowanej części Krakowa. Zatrudnia ponad 
1000 osób na wszystkich poziomach stanowisk. Firma wchodzi w skład Lufthansa Group i dla 
spółek z tej grupy zapewnia usługi, m.in. z zakresu Finansów, Księgowości, Human Resources, 
Raportowania oraz Zakupów. 

 

Co zyskujesz? 

 Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w obszarze Human Resources 

 Codzienny kontakt z językiem niemieckim 

 Pracę w renomowanej firmie oraz międzynarodowym środowisku 

 Świetną atmosferę w pozytywnym zespole 

 Możliwości długofalowego rozwoju zawodowego 

 Prywatną opiekę medyczną 

 Elastyczny, dzienny czas pracy sprzyjający zachowaniu równowagi między życiem zawodowym 
i prywatnym 

 Możliwość pracy w pełnym wymiarze godzin lub na część etatu 

 


