
HR manažér 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti 
Hľadáme komunikatívneho a flexibilného, samostatného HR manažéra, 

orientovaného na recruitment, ktorý/rá bude mať v náplni práce najmä: 

- výber a nábor zamestnancov pre všetky spoločnosti TEMPUS Group a.s., 

- zastrešovanie procesu prijímania zamestnancov z tretích krajín, 

- tvorba a implementácia HR stratégie,  

- poskytovanie poradenstva líniovým manažérom v oblasti ľudských 

zdrojov, 

- zodpovednosť za identifikovanie personálnych potrieb a nábor nových 

zamestnancov, 

- zabezpečovanie rozvoja a vzdelávania zamestnancov, 

- reportovanie výsledkov vedeniu spoločnosti, 

- účasť na workshopoch a prezentáciách spoločností TEMPUS Group a.s. 

 

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny 

Od 1200 € (podľa úrovne odbornosti a skúseností v danej oblasti) + 

pohyblivá zložka mzdy 

Zamestnanecké výhody, benefity 
- možnosť kariérneho rastu, 

- pružný pracovný čas, 

- priestor na sebarealizáciu a osobný rozvoj, 

- možnosti ďalšieho odborného vzdelávania, 

- zázemie stabilnej spoločnosti a príjemný kolektív, 

- služobný automobil, 

- služobný telefón,  



- zamestnanecké zľavy na služby a produkty v rámci celej skupiny firiem 

TEMPUS  Group a.s. 

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním 
vysokoškolské II. stupňa 

vysokoškolské III. stupňa 

Vzdelanie v odbore 
technické, humanitné 

Jazykové znalosti 
Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2) alebo Nemecký jazyk - Stredne 

pokročilý (B2) 

Ostatné znalosti 
Personalistika - pokročilý 

Microsoft Word - pokročilý 

Microsoft Excel - pokročilý 

Microsoft PowerPoint - pokročilý 

Microsoft Outlook - pokročilý 

Vodičský preukaz 
B 

Počet rokov praxe 
špecialista výberu, recruiter 

3 

Osobnostné predpoklady a zručnosti 
- prax v oblasti vyhľadávania nových zamestnancov, 

- skúsenosti so zamestnávaním uchádzačov z tretích krajín, 

- zodpovednosť, dynamickosť a vysoké pracovné nasadenie, 

- jazykové znalosti nutné,  



- výborné komunikačné, prezentačné a rozhodovacie schopnosti, 

- lojálny prístup k práci,  

- časová flexibilita,  

- organizačné schopnosti,  

- znalosť programu Human výhodou. 

 

Informácie o výberovom konaní 
V prípade, že spĺňate uvedené požiadavky a máte záujem zúčastniť sa 
výberového konania na uvedenú pozíciu, pošlite, prosím, svoj profesijný 
životopis s fotografiou, motivačný list a súhlas so spracovaním osobných 
údajov v slovenskom jazyku emailom na kariera@tempus.sk.  
 
Kontaktovaní a následne zaradení do výberového konania budú len tí 
uchádzači, ktorí najlepšie spĺňajú uvedené požiadavky. Za pochopenie 
ďakujeme. 
 


