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Feladatok
<br> Meg akarod változtatni a világot? Tedd velünk! Legyél HR partner senior menedzser a
Magyar Telekomnál! <br>Olyan vérbeli HR-es vagy, aki nem retten meg a saját árnyékától?
Jól értesz az üzleti területek nyelvén? Szeretnéd egy erős HR-es csapat tagjaként tovább
fejleszteni mindezt? Mi készen állunk a fogadásodra, ne hezitálj, jelentkezz! <br> Ebben a
pozícióban a Te feladatod az lesz, hogy:
HR partneri támogató tevékenységet látsz el a T-Systems HR business partner
tanácsadója mellett(a támogatott vezetői kör elsősorban a B2B terület igazgatóinak
riportoló vezetői kör)
HR érintettségű üzleti projektekben önállóan képviseled a HR területet, ill. HR szakmai
megoldásokat, javaslatokat dolgozol ki a kapcsolódó területekkel együttműködve az alábbi
témakörökben:
<ul style="margin-left:40.0px"> <li>Vezetői toborzás-kiválasztás</li> <li>Szervezetfejlesztési
– változásmenedzsment projektek (projekt vezetés, tanácsadás)</li>
<li>Teljesítménymenedzselő rendszerek működtetése</li> <li>Karriermenedzsment rendszer
működtetéseHR tanácsadás, szükség esetén munkajog támogatás bevonásával</li>
<li>Éves személyi jellegű, oktatási és reprezentációs költségkeretének monitorozása</
li> <li>Bérfejlesztés (konzultáció, tanácsadás, döntés előkészítő anyag elkészítése,
letárgyalása)</li> <li>Akvizíciók és integrációk HR oldali támogatása</li> <li>Szervezeti
változások előkészítése és támogatása</li> <li>Szervezet-átalakítások monitorozása, a
szervezeti felelősségek és munkakörök besorolásának harmonizációja</li> <li>Szervezetátvilágítási projektek</li> <li>Kisebb tagvállalatok HR partneri támogatása</li></ul><br> Rád
van szükségünk, ha rendelkezel:
Vezetői toborzás-kiválasztás
Szervezetfejlesztési – változásmenedzsment projektek (projekt vezetés, tanácsadás)
Teljesítménymenedzselő rendszerek működtetése
Karriermenedzsment rendszer működtetéseHR tanácsadás, szükség esetén munkajog
támogatás bevonásával
Éves személyi jellegű, oktatási és reprezentációs költségkeretének monitorozása
Bérfejlesztés (konzultáció, tanácsadás, döntés előkészítő anyag elkészítése, letárgyalása)
Akvizíciók és integrációk HR oldali támogatása
Szervezeti változások előkészítése és támogatása
Szervezet-átalakítások monitorozása, a szervezeti felelősségek és munkakörök
besorolásának harmonizációja
Szervezet-átvilágítási projektek
Kisebb tagvállalatok HR partneri támogatása
<br> Rád van szükségünk, ha rendelkezel:
Felsőfokú iskolai végzettséggel (előny közgazdász, HR, pszichológus szakirány)
Tárgyalási szintű angol nyelvtudással

Legalább 2 éves, vezetők dedikált HR támogatásában szerzett tapasztalattal
Multinacionális vállalatnál szerzett gyakorlattal
Projekt menedzsment tapasztalattal
Agilis szemlélet és munkamódszer ismeretével

Elvárások
<br> Te vagy az ideális jelöltünk, ha:
Kommunikációs és együttműködési készséged fejlett
Proaktív vagy és kitűnően oldod meg a felmerülő problémákat
Diplomáciai érzéked és konfliktus-kezelési képességed fejlett
Jól kezeled a változásokat, ügyfélközpontú vagy
Személyiséged rugalmas, önálló, kreatív, empatikus
Rendszerszemléletben gondolkodsz
Pontos és precíz vagy
<br> Előnnyel indulsz a pályázók között, ha:
Rendelkezel nemzetközi környezetben szerzett tapasztalattal
<br> Cserébe lehetőséged lesz:
Széleskörű béren kívüli juttatási csomagban részesülni (laptop, mobil, egyéni képzési keret,
kafetéria, biztosítás, üdülési lehetőség, stb.)
Igénybe venni munkatársi kedvezményeinket
Multinacionális és modern munkakörnyezetben végezni a munkádat
Időbeosztásodat önállóan megszervezni, akár részleges távmunka keretein belül
Folyamatos szakmai fejlődésre és versenyképes szakmai tudás megszerzésére
Részt venni különböző képzéseken, tréningeken
Dinamikus csapatban dolgozni

Magyar Telekom Nyrt.
<br>A Magyar Telekom, Magyarország vezető infokommunikációs szolgáltatójaként több
millió kapcsolattal kötődik ügyfelei életéhez. Telefon, internet, tv és IT: minden téren minőségi,
megbízható és egyedülállóan széles szolgáltatáspalettával rendelkezünk. Arra törekszünk,
hogy innovatív megoldásainkkal áthidaljuk a távolságot ember és ember között, állandó
fejlesztéseinkkel növeljük az egyén lehetőségeit, így az ország versenyképességét. Célunk,
hogy szolgáltatásainkkal egyszerűbbé, könnyebbé és élménydúsabbá tegyük ügyfeleink életét,
ezzel újra és újra kiérdemeljük bizalmukat.

Érintkezés
Magyar Telekom Nyrt.
HR Shared Service Center
MyHR_Recruitment@telekom.com
https://karrier.telekom.hu/

