
HR Business Partner - Tires

Náplň práce

Acts as a single point of the contact for the employees and managers
in the location;
Contributes as a member of the client group’s management team to
business strategy and operational goal setting to reach business
objectives and expectations;
Implements new HR related services & processes into assigned
organization;
Acts as company representative to outside organizations as assigned
(courts, recruiting, fairs, local networks, unemployment hearings);
Ensures effective administration of respective processes and policies
by using internal or external services;
Ensures timely, effective execution of all local operational HR related
work (i.e. personnel selection and placement, transfer and separation,
succession planning at operational levels, compensation decisions,
local organizational design, coaching for management, discipline and
performance management)
Leads and implements HR projects in the assigned area of
responsibility.

Profil kandidáta

University degree;
Very good understanding of all HR functions and best practices;
Thorough knowledge of labor legislation;
Excellent communication skills;
Analytical and goal oriented;
Medium level of MS Office;
Advanced English.

Čo ponúkame

Vrei să conduci alături de Continental? Fă primul pas: aplică online!

O nás

Continental dezvoltă tehnologii și servicii de pionierat pentru mobilitatea
durabilă și conectată a persoanelor și a bunurilor acestora. Fondată în
1871, compania tehnologică oferă soluții sigure, eficiente, inteligente și
la prețuri accesibile pentru vehicule, mașini, trafic și transport. În 2021,
Continental a generat vânzări în valoare de 33,8 miliarde de euro și în
prezent deține peste 190.000 de angajați în 58 de țări și piețe. Pe data
de 8 octombrie 2021, compania și-a sărbătorit cea de-a 150-a
aniversare.

Cu portofoliul său premium în segmentul de anvelope auto, pentru
camioane, autobuze, vehicule pe două roți și anvelope specializate,

ID pozície
REF12352T

Pracovná oblasť
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sectorul grupului Tires reprezintă soluții inovatoare în materie de
tehnologie a anvelopelor. Produsele și serviciile inteligente în materie de
anvelope și promovarea durabilității vin să completeze portofoliul de
produse. Pentru distribuitorii specializați și gestionarea parcului auto,
grupul Tires oferă sisteme digitale de monitorizare și gestionare a
anvelopelor, pe lângă alte servicii, cu scopul de a menține mobilitatea
parcurilor auto și pentru a le crește gradul de eficiență. Datorită
anvelopelor pe care le oferă, compania Continental contribuie în mod
semnificativ la siguranța, eficiența și mobilitatea ecologică.


