Praktikant med passion for HR og udvikling
Brænder du for HR, og har du lyst til at omsætte din teoretiske viden til praksis med konkrete projekter? HR i Fritz Schur Technical Group søger en engageret praktikant, som kan
supportere vores HR Business Partner og HR Konsulent på de klassiske HR-discipliner.
Praktikforløbet er i foråret 2021. Vi forestiller os, at du har en ugentlig fridag til at skrive opgave. Praktikforløbet vil være ulønnet.
Du vil blive tilknyttet vores sites i Glostrup og Albertslund.
Arbejdsopgaver
Som praktikant vil du størstedelen af tiden komme til at arbejde med konkrete projekter inden for Employer Branding og Pre- & onboarding. Vi skal i starten af 2021 i gang med et
digitaliseret pre- & onboarding-projekt, som du bliver en del af, og vi har også opgaver på Employer Branding siden, hvor du skal kigge på vores hjemmeside og virksomhedsprofil.
Vi har processer på områderne den dag i dag, men de trænger til at få tørret støvet af sig og blive nytænkt. Så har du ideer, så er det bare at få dem på bordet.
Det er et solidt fundament for din personlige og faglige udvikling hos Fritz Schur Technical Group, hvis du
• Er igang med relevant uddannelse, f.eks. Cand.Merc.HRM eller Cand.Soc.HRM.
• Er vant til at bruge Microsoft Office-pakken.
• Taler og skriver dansk.
For at løfte ovenstående opgave, skal du have lyst til at beskæftige dig med udviklende opgaver, som du trives med at løse selvstændigt samt se det som en positiv udfordring, at
du selv skal opsøge informationer fra dine kollegaer.
Du skal have en god portion gå-på-mod og ikke være bange for at udfordre os og bidrage med din viden. Du skal være god til at se ting i et nyt perspektiv og selv komme med nye
ideer.
Du er analytisk i din opgaveløsning, og du tager ansvar for og går ikke på kompromis med kvaliteten af dit arbejde.
Derudover bliver du ikke blæst omkuld ved lidt modvind men arbejder dig målrettet mod en pragmatisk løsning.
Fritz Schur Technical Group - din fremtidige arbejdsplads
Fritz Schur Technical Group (FSTG) består af fire selskaber, herunder Fritz Schur Energy, Fritz Schur Teknik, Hans Buch og Johs Thornam. Tilsammen beskæftiger FSTG godt 200
medarbejdere og har en global omsætning på ca. 600 mio. kroner. Udover vores kontorer i Danmark, har vi afdelinger i USA og Kina.
Vi er stolte af vores uformelle kultur og arbejder målrettet med medarbejdertrivsel. Vi sætter fællesskab og samarbejde højt, og du vil blive omgivet af fantastiske og kompetente
kolleger. Miljøet er inspirerende og lærerigt både på det faglige og sociale plan – et miljø som vil ruste dig i din videre karriere. Vi lægger vægt på, at vores medarbejdere får de
udfordringer og den uddannelse, der skal til, for at de - og dermed virksomheden - hele tiden udvikler sig. Du kan læse meget mere på www.fstg.dk
Er du nysgerrig efter at høre mere om denne mulighed, så giv HR Konsulent Jeanette Mejdal et kald på +45 21894378
Eller søg praktikken her senest d. 17. januar 2021; http://FSTG.jobnext.dk/50/apply
Vi glæder os til at høre fra dig.

