
 
 
Patrol Group Sp. z o. o. S.K.A. działa na rynku już od ponad 20 lat. Jesteśmy polską firmą produkującą i sprzedającą produkty   
z tworzyw sztucznych (skrzynki narzędziowe, akcesoria do ogrodów, donice, itp.). Zatrudniamy kilkuset wspaniałych 
Pracowników a naszymi Klientami są największe sieci handlowe – w Polsce i na świecie.  Obecnie do naszego zespołu 
poszukujemy osoby, która będzie odpowiedzialna za wdrażanie strategii w obszarze Zasobów Ludzkich. 

Dyrektor Personalny 

Nr ref: 20/2018/KR

Miejsce pracy: Kraków, ul. Koszutki 2 

Opis stanowiska: 
 

 rozwój i wdrażanie strategii HR w powiązaniu z celami biznesowymi firmy 

 współpraca z kadrą menadżerów w zakresie realizacji polityki personalnej 

 opracowywanie budżetu w zakresie planowanego zatrudnienia 

 budowanie zaangażowania oraz motywowanie pracowników 

 kierowanie oraz nadzór nad pracą podległego zespołu 
 

Wymagania: 
 

 10 lat doświadczenia na stanowisku Dyrektora lub Managera Działu HR w firmach o charakterze produkcyjno-handlowym 
zatrudniających 100+ pracowników 

 doświadczenie w zakresie kreowania i implementowania strategii HR 

 szeroka wiedza z zakresu prawa pracy 

 doskonała znajomość przepisów, regulacji i praktyk w zakresie zatrudnienia 

 doskonałe umiejętności organizacyjne i przywódcze 

 znakomita komunikacja i umiejętności interpersonalne 

 gotowość do odbywania podróży służbowych 

 wysoka orientacja na efekty oraz jakość wykonywanych działań 
 
 

Oferujemy: 
 

 Odpowiedzialną i ciekawą pracę w strukturach dynamicznie rozwijającej się firmy o zasięgu międzynarodowym 

 Możliwość tworzenia strategii HR i wdrażania nowatorskich pomysłów 

 Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub B2B 

 Miłą atmosferę w pracy, zgrany i sympatyczny zespół pracowników 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk: 

 
Kontakt: rekrutacja@patrol.pl  

 

APLIKUJ 

 https:/

/system.er

ecruiter.pl/

FormTempl

Administratorem danych jest Patrol Group z siedzibą w Kraków 30-694, Koszutki 2 Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do 
treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów 
wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. 
Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. 
zm.)". 
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