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GreenWay Polska Sp. z o.o. 

„W GreenWay wierzymy, że samochody elektryczne są przyszłością transportu  
i pozwolą nam zmienić nasze miasta podnosząc jakość naszego życia”. 

 

GreenWay Polska Sp. z o.o. to firma z branży nowych technologii, która buduje i zarządza infrastrukturą 

ładowania samochodów elektrycznych w Europie. Z ponad 500 publicznymi stacjami ładowania w 

Polsce i dzięki rozległej sieci partnerów roamingowych w 25 krajach, jest największą siecią oferującą 

elektromobilne rozwiązania w swoim rejonie. 

  

Zadania na stanowisku 

 

 samodzielne prowadzenie projektów rekrutacyjnych na różne stanowiska w organizacji  
 onboarding pracowników 
 realizacja polityki szkoleniowej 
 aktywny udział w  działaniach Employer Brandingowych 
 wsparcie różnorodnych projektów HR 

Oczekiwania: 

 doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu procesów rekrutacyjnych różnymi kanałami 
 bardzo dobra znajomość języka angielskiego 

Mile widziane: 

 znajomość systemów wspierających procesy rekrutacyjne (eRecruiter, LinkedIn) 
 znajomość prawa pracy 

 

 

 

 

 

 

Aplikuj teraz 

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=ef6b9093a5214399a5b5fd0cfd327d7c
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=ef6b9093a5214399a5b5fd0cfd327d7c
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Oferujemy: 

 

Specjalistyczne 

szkolenia 

 

Udział w rewolucji 

technologicznej 

branży motoryzacyjnej 

Stabilną pracę u lidera 

rynku 

Zatrudnienie w formie 

umowy o pracę 

Premie kwartale i 

roczne 

Możliwość rozwoju Elastyczne godziny 

pracy i home office 

Spotkania 

integracyjne 

Dofinansowanie do 

pakietu ubezpieczeń 
Dofinansowanie nauki 

języka angielskiego 

Dofinansowanie do 

karty MultiSport 

Program Wellbeing 

 

Dofinansowania do 

programu PPK 

Program Poleceń 

Pracowniczych 

Dobrą kawę! Świetną atmosferę w 

pracy 

 

Praca w HR jest czymś wyjątkowym. Pracujemy z ludźmi, co stawia nas przed wieloma wyzwaniami. Jednak 

satysfakcji z dobrze wykonanych zadań, które rozwijają i przynoszą korzyść całej organizacji, nie da się z niczym 

porównać. Jako dział HR i Administracji, razem z Anią i Agnieszką w GreenWay Polska oraz Lubicą i Sandrą w 

GreenWay Infrastructure na Słowacji, mamy realny wpływ na firmę. Tworzymy procesy i realizujemy projekty, 

które służą wszystkim pracownikom. Każdego dnia mierzymy się z czymś nowym. Wymaga to od nas 

elastyczności, otwartej głowy i nastawienia na szukanie rozwiązań. Ale to, co dla mnie jest najważniejsze – 

tworzymy zespół, który się wzajemnie wspiera i może na sobie w pełni polegać.  

Zapraszam Cię do udziału w rekrutacji. 

Marta Kozłowska – Dyrektor Działu HR i Administracji GreenWay 

 

 
Aplikuj  

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=ef6b9093a5214399a5b5fd0cfd327d7c
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=b846bcaa61f342c18e62479ac1786794
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