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Junior Recruiter
Deskripsi
Magnus adalah pelopor Konsultan Pemasaran di Indonesia yang menggali dan
mengoptimalkan kekayaan data untuk membuat konten kreatif yang menarik. Tim
kami ahli dalam meningkatkan nilai merek Anda, menyampaikan pesan yang
ditargetkan kepada pelanggan potensial dan setia untuk merek Anda.
Kami menyediakan strategi kreatif dan solusi teknologi yang terintegrasi, otomatis,
dan didukung sepenuhnya dengan alat paling canggih dari mitra kami. Kami adalah
mitra resmi Adobe Experience Cloud di Indonesia.
Kami menggabungkan otak paling berbakat dengan alat paling canggih untuk
melayani yang terbaik bagi klien kami. Jika Anda siap bekerja di lingkungan yang
dinamis dan menyenangkan, tertarik untuk memiliki sekelompok pemasar pemikir
kritis, maniak data, geek yang terobsesi dengan angka, orang-orang yang
berorientasi pada target dan berpikiran kreatif sebagai rekan satu tim Anda.

Tanggung jawab kerja
Merencanakan dan melaksanakan program perekrutan.
Menangani proses rekrutmen dan seleksi end-to-end Situs web posting
pekerjaan seperti Glints dan LinkedIn.
Menyaring dan meninjau resume.
Menyeleksi calon-calon potensial.
Menghubungi kandidat untuk pra-wawancara.
Menjadwalkan dan melakukan wawancara.
Mencari kandidat potensial dan cocok untuk posisi yang dibutuhkan jika
diperlukan.
Membantu dalam onboarding dan offboarding karyawan.
Membangun hubungan kerja yang efektif dan kooperatif.
Berkomunikasi dengan tim SDM.

Kualifikasi

Perusahaan / Perekrut
Karir Amartakarya.co.id

Jenis Pekerjaan
Full-time

Durasi Kerja
8 Jam

Industri
Jasa Periklanan

Lokasi Pekerjaan
Jln. Jend. Sudirman Kav 7-8, 16th
Floor, RT.10/RW.11, Karet Tengsin,
Kecamatan Tanah Abang, 10220,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta,
Indonesia

Jam kerja
Shift

Gaji pokok
Rp 3000000 - Rp 4000000

Date posted
July 16, 2022

Berlaku sampai
31.07.2022

Memiliki pengalaman minimal 1 tahun sebagai perekrut.
Lulus dari Psikologi atau bidang terkait akan menjadi nilai tambah.
Mampu menggunakan software komputer seperti Microsoft Office.
Kemampuan untuk bekerja cepat.
Perhatian yang kuat terhadap detail.
Keterampilan multitasking.
Kemampuan organisasional.
Keterampilan manajemen waktu yang hebat.
Keterampilan memecahkan masalah.
Keterampilan komunikasi tertulis dan verbal yang luar biasa (baik dalam
bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia).

Manfaat Pekerjaan
BPJS Kesehatan.
BPJS Ketenagakerjaan.
Bonus.
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Tunjangan.
DLL.

Kontak
02157903999

Lamar Pekerjaan
Lamar Pekerjaan
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