
HR for Business Sp. z o.o. - firma należąca do Grupy Kapitałowej IMPEL - poszukuje dla swojego 
Klienta, kandydatów na stanowisko: 

Security Manager – obiekt premium 
Miejsce pracy: Warszawa 

Oferujemy Ci: 

 stabilne zatrudnienie- na podstawie umowy o pracę, 
 pracę w godzinach 8-16 od poniedziałku do piątku, 
 darmowe wyżywienie w ramach służby, 
 możliwość skorzystania z oferty Multisport, 
 możliwość skorzystania z pakietu medycznego Luxmed, 
 dodatkowe ubezpieczenie na życie, 
 możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia w strukturach międzynarodowej firmy, 

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za: 

 zapewnienie ciągłości usług z zakresu ochrony z bezpośrednią odpowiedzialnością za 
codzienne operacyjne działanie zespołu 

 sprawdzenie poprawności działania systemów bezpieczeństwa i odpowiedzialność za 
zgłaszanie usterek 

 aktywny udział w spotkaniach z Klientem 
 zarządzanie, nadzorowanie, szkolenie i organizowanie pracy podległych pracowników; 

comiesięczne przygotowanie rozliczeń godzinowych; prowadzenie lokalnej rekrutacji 
 proponowanie zmian kontraktowych które pomogą w codziennych działaniach ochrony; 

pomoc w przygotowywaniu procedur i procesów 
 przygotowanie i prezentacja szkoleń z zakresu ochrony 
 okazjonalna pomoc zespołom w innych lokacjach w Polsce 

 Oczekujemy od Ciebie: 

 wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony - warunek konieczny, 
 znajomości języka angielskiego na poziomie zaawansowanym - warunek konieczny, 
 doświadczenia i umiejętności zarządzania zespołem pracowników, 
 samodzielności, dyspozycyjności, umiejętności delegowania zadań i wyznaczania priorytetów; 
 bardzo dobrej obsługi komputera i znajomości pakietu MS Office, 
 umiejętności pracy w dynamicznie zmieniającym się środowisku, 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pośrednictwem portalu. 

Na aplikacji prosimy o zawarcie następującej klauzuli: 
Wyrażam zgodę dla HR for Business Sp. z o.o. na przetwarzanie podanych przeze mnie w 

dokumentach aplikacyjnych danych osobowych dla potrzeb związanych z realizacją tego procesu 
rekrutacyjnego oraz przyszłych i nieokreślonych na obecną chwilę procesów rekrutacyjnych, które 

odbędą się w okresie najbliższych 5 lat. 
Każdą z wyrażonych wyżej zgód mogę w każdej chwili cofnąć. 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HR for Business Sp. z o.o., z siedzibą we 
Wrocławiu 53-111, ul. Ślężna 118. 

 


