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Praktik inom research- och rekrytering
Vi söker dig som vill göra praktik hos oss under hösten!
Du kommer få arbeta i ett litet team med högt i tak. Vi söker dig som vill ha en vardag med snabba
kast och många skratt! Vi är stora inom fastighets- och samhällsbyggnadsbranschen, en bransch
som växer snabbt!
Tjänsten
Under din praktikperiod kommer du att fungera som en stödjande funktion till rekryteringsteamet i
Göteborg. Du får vara delaktig och du får inblick i flera av arbetsuppgifterna som både rekryterarna
och researchern utför.
Vi hoppas du ser långsiktigt på rollen och att din praktikperiod kan vara början på ett långt och
framgångsrikt samarbete.
Vi ser gärna att du har något år kvar på dina studier.
Din praktikplats
Fokus på researchprocessen och hur vi arbetar för att hitta nya talanger
Annonsering
Vara med på uppstartsmöten av rekryteringar hos våra kunder
Följa med rekryterarna på intervjuer
Kvalifikationer
Du har en påbörjad eftergymnasial utbildning inom HR/personal, ekonomi eller försäljning.
Du trivs med att jobba i ett högt tempo
Personliga egenskaper
I din roll kommer du att fungera som spindeln i nätet och ha många kontaktytor, både internt och
externt, varför det är av stor vikt att du som person är serviceinriktad, flexibel och uthållig samt har
god samarbetsförmåga. Vidare bör du som person trivas med att ta kontakt med andra människor.
Andra egenskaper som värderas högt är självständighet, personlig mognad och affärsmässighet.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet
Välkommen med din ansökan!
I din ansökan vill vi att du anger hur många veckor du har praktik och vilka veckor det gäller.
För att söka praktikplatsen, registrera ditt cv på www.fasticonjobb.se och bifoga ett personligt brev.
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Alla ansökningar behandlas konfidentiellt och löpande.
Har du frågor angående praktikplatsen är du välkommen att kontakta Anna Svedberg på
anna.svedberg@fasticonkompetens.se eller 0766-396 371.
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