Hays är ett av världens största specialistrekryteringsföretag och har idag verksamhet i 34 länder med
245 lokalkontor runt om i världen. Vi är ett globalt företag med en stark lokal kultur och anknytning
där fokus är att ge våra kunder och kandidater högsta kvalitet och service genom effektiva
rekryterings- och konsultlösningar.
Kombinationen av djup specialistkompetens inom ett brett spektrum av olika branscher och yrken
hjälper våra kunder att anställa de bästa kandidaterna som marknaden har att erbjuda. Våra ledord;
Expert, Inquisitive, Ambitious and Passionate about people genomsyrar hela vår verksamhet och
karaktäriserar våra anställda.
Arbeta på Hays som researcher!
Vi söker nu efter en ny kollega som nyligen avslutat sina studier och som har siktet inställt på en
karriär inom rekryteringsbranschen. Vi ger dig möjlighet att lära dig rollen som researcher från
grunden och genom att utbilda dig internt så får du rätt förutsättningar för att på sikt växa in i en roll
som rekryteringskonsult.
Hays är ett internationellt och mycket expansivt bolag centralt placerade i Sturegallerian i Stockholm
samt i Malmö.
Uppdragsbeskrivning:
I din roll som researcher hos oss så kommer du att spela en avgörande roll i att identifiera, kontakta
samt utvärdera potentiella kandidater till pågående uppdrag inom ett av våra affärsområden. Alla våra
researchers är involverade i samtliga delar av rekryteringsprocessen, men med primärt fokus på
kandidatbearbetningen.
På sikt finns möjlighet att arbeta som rekryteringskonsult där du får ett utökat ansvar för även
affärsutveckling och säljorienterade arbetsuppgifter. För dig som har studerat Business är det här en
mycket bra möjlighet att omvandla teori till praktik där du kommer kunna tillämpa dina kunskaper inom
försäljning.
Dina uppgifter som researcher omfattar bland annat;
- Aktivt researcharbete via interna och externa nätverk
- Skriva och lägga upp annonser på vår hemsida samt registrera nya jobb i systemet
- Inbokning av kandidater, Referenstagning
- Intervjuer
- Delta i kundbesök
- Diverse övriga administrativa uppgifter enligt ditt teamets önskemål
Din profil:
Du är nyutexaminerad från universitetet och har siktet inställt på en karriär i rekryteringsbranschen.
För att trivas och bli framgångsrik hos oss så förutsätter rollen att du är ambitiös, energirik, har ett
business mindset och en positiv inställning som person. Vidare är du ansvarstagande och motiveras
av att spela en viktig roll – för det gör du hos oss! Välkommen till Hays.
Ansökan:
Välkommen in med din ansökan så snart som möjligt. Vi gör ett löpande urval i denna process. Vid
frågor om rollen så är du välkommen att kontakta Susanne Berggren HR Ansvarig, på 08-588 043
80.

