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Dołącz do naszego zespołu!
Podstawą naszego sukcesu jest
wysoko wykwalifikowana kadra
oraz satysfakcja klientów,
którym zapewniamy
profesjonalną obsługę i
produkty najwyższej jakości.
Poniżej znajdziesz nasze
aktualne ogłoszenia, zawsze
możesz też złożyć swoją
aplikację bez kierowania na
konkretne stanowisko.

Nasz  proces  rekrutacji  jest  przejrzysty  i
przyjazny,  staramy  się  odpowiedzieć  na
każde CV jak najszybciej, gdyż cenimy Twój
czas i zaangażowanie.

Wyróżnia  nas  to,  że  odpowiadamy
wszystkim  Kandydatom,  a  na  każdym
etapie masz bezpośredni kontakt do osoby
prowadzącej rekrutacje.

Gdy już  otrzymamy Twoje CV zaczynamy
proces  selekcji,  bierzemy  pod  uwagę
wymagania,  które  umieści l iśmy  w
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ogłoszeniu. Po dokładnym przeanalizowaniu
Twojego CV w ciągu 14 dni otrzymujesz od
nas informację o statusie Twojej aplikacji,
jest to zaproszenie do kolejnego etapu lub
podziękowanie za udział w rekrutacji.

Kolejnym etapem jest wywiad telefoniczny,
w czasie którego uzupełnimy informacje o
Tobie,  a  także  opowiemy  więcej  o
stanowisku  na  jakie  aplikujesz.  Rozmowa
trwa około 10 minut.

W zależności  od  stanowiska  możemy Cię
poprosić o udział w zadaniu rekrutacyjnym,
które  sprawdzi  Twoje  umiejętności.  Na
pewno  zostaniesz  o  tym  uprzedzony
podczas  wywiadu  telefonicznego.

Następnie zapraszamy Cię na spotkanie do
siedziby  firmy  na  ulicę  Wolską  88  w
Warszawie. Spotkanie będzie prowadził HR
Manager, a rozmowa będzie trwała około 45
minut. W ciągu 7 dni otrzymasz informację
o wyniku rozmowy.

Ostatnim  etapem  jest  spotkanie  z
przyszłym przełożonym. W ciągu kolejnych
7  dni  podejmujemy  wspólnie  decyzję  i
zakomunikujemy  ją  Tobie  jak  najszybciej.

A p l i k a c j e  p r o s z ę  w y s y ł a ć  n a
adres:  praca@reprograf.com.pl,  a  w
temacie e-maila proszę wpisać stanowisko
na jakie jest wysyłana aplikacja.

Do CV proszę dołączyć klauzulę:

"Wyrażam zgodę na  przetwarzanie  moich
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danych osobowych zawartych w życiorysie
o raz  pozos ta ł y ch  dokumentach
rekrutacyjnych  przez  Reprograf  S.A.  z
siedzibą w Warszawie (01‑141), ul. Wolska
88,  numer  KRS  0000303652,  do  celów
związanych  z  prowadzeniem  procesu
rekrutacji.  Zostałem  poinformowany  o
możliwości  wycofania  zgody  w  dowolnym
momencie  oraz,  że  wycofanie  zgody  nie
wpłynie  na  przetwarzanie  moich  danych,
które miało miejsce przed jej wycofaniem.
Wiem, że wyrażenie przeze mnie zgody jest
dobrowolne,  choć  konieczne  do  realizacji
procesu rekrutacji."

Administratorem  Pani/Pana  danych
osobowych jest Reprograf S.A. z siedzibą w
Warszawie (01‑141), ul. Wolska 88, numer
KRS 0000303652.
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