
Twoje najważniejsze zadania na stanowisku Analityka HR to: 

•  Ścisła współpraca z HRBP, pionem �nansowym oraz pozostałymi komórkami organizacyjnymi w zakresie 
   sporządzania raportów oraz prezentowania wniosków wpływających na decyzje personalne i biznesowe
•  Zarządzanie procesem zbierania danych - stosowanie odpowiednich technik do zbierania, porządkowania 
   i analizowania danych
•  Rozwój dostępnych narzędzi analizy HRowej
•  Stałe monitorowanie trendów rynkowych w zakresie wskaźników HR-owych oraz opracowywanie krótko 
   i długoterminowych prognoz

Pracujesz w obszarze analityki HR i chcesz się dalej rozwijać w tym kierunku? A dodatkowo chcesz 
zdobyć nowe doświadczenie w branży energetycznej, to daj nam się poznać!

Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. jest innowacyjną firmą energetyczną o ugruntowanej pozycji 
na rynku, zajmującą się wytwarzaniem i dystrybucją ciepła oraz rozwiązaniami energetycznymi dla Klientów 
na terenie kraju. Spółka wchodzi w skład koncernu E.ON.  

Jeśli zatem jesteś osobą, która ma:

•  Praktyczne doświadczenie na podobnym stanowisku (analizowaniu różnorodnych danych z obszaru HR)
•  Znajomość prawa pracy
•  Znajomość i zainteresowanie procesami HR
•  Umiejętność wnioskowania oraz syntezy i analityki danych 
•  Umiejętność sprawnego posługiwania się pakietem MS O�ce, w szczególności bardzo dobra znajomość 
   MS Power Point oraz MS Excel (doświadczenie w pracy na dużych zbiorach danych)
•  Umiejętność prezentowania wniosków z analiz w jasny, precyzyjny sposób, koncentrując się na przyszłych
   działaniach
•  Poziom języka angielskiego pozwalający na swobodne komunikowanie się w mowie i piśmie

Dodatkowo jesteś osobą:

to bardzo chcemy, żeby Cię poznać!

•  Nastawioną na osiąganie celów i współpracę
•  Odpowiedzialną i wychodzącą z inicjatywą
•  Komunikującą się otwarcie i z poszanowaniem innych osób
•  Świetnie pracującą samodzielnie i w zespole
•  Dobrze zorganizowaną

Zależy nam na tym, abyś czuła/czuł się u nas komfortowo, a więc już na start 
mamy dla Ciebie:

•  Bogaty pakiet bene�tów (m.in. opiekę medyczną, pakiet świadczeń socjalnych)
•  Pracę hybrydową (biuro / dom)
•  Ciekawe zadania i wsparcie w rozwoju Twoich kompetencji
•  Pracę w zespole specjalistów HR tworzących atmosferę współpracy i rozwoju oraz działających  z zaangażowaniem
   i dobrym humorem, w końcu HR to humor i rozrywka�
•  Samodzielność w realizacji projektów i zadań oraz synergiczną współpracę wedle potrzeb
•  Możliwość czynnego uczestniczenia w rozwoju działu HR, jak i w transformacji branży energetycznej

ZAPRASZAMY DO REKRUTACJI NA STANOWISKO:

ANALITYK HR W SZCZECIŃSKIEJ ENERGETYCE CIEPLNEJ 

Prosimy o przesłanie CV na adres: rekrutacja@sec.com.pl. Lub poprzez przycisk APLIKUJ

Prosimy o umieszczenie w swoim CV następującej klauzuli:
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SEC Sp. z o.o. moich 
danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów obecnych rekrutacji prowadzonych przez SEC Sp. z o.o. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SEC Sp. z o.o. moich 
danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów obecnych i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez SEC Sp. z o.o. w okresie najbliższych 
2 lat. 

Pierwszy etap rozmowy rekrutacyjnej odbywa się zdalnie, za pomocą aplikacji MS TEAMS.

Miejsce pracy: Szczecin, zachodniopomorskie


