
 

  

W naszych dwóch hotelach w Krakowie: Radisson Blu i Park Inn by Radisson tworzymy jeden zespół i 
zapewniamy naszym gościom niezapomniane chwile. Nasz zespół HR odpowiada za wszystkie administracyjne 
funkcje oraz te związane z wynagrodzeniami, ale przede wszystkim stanowi wsparcie dla zespołu i występuje 
w roli HR Business Partnera, aby wspierać wszystkie działy w obszarach rekrutacji, szkolenia, rozwoju i 
utzymania najlepszych talentów w branży.  

 
Główne obszary specjalizacji: 

• Implementacja i zarządzanie planem dla HR i procesami oraz projektami z obszaru: rekrutacja, 
oceny pracownicze, szkolenia i rozwój, zaangażowanie pracowników i in. - w zgodzie z polityką 
organizacyjną i procedurami wewnętrznymi, 

• Koordynacja procesów rekrutacyjnych, 

• Nadzór nad realizacją programów i inicjatyw HR, 

• Aktualizacja i wprowadzanie usprawneń w obszarze procesów, procedur i polityk, współpraca z 
globalnym zespołem HR, 

• Raportowanie wskaźników HR. 
 
Oferujemy możliwość odbycia u nas praktyk i poznania pełnej specyfiki funkcjonowania Działu HR. Ze względu 
na specyfikę zadań i projektów preferujemy osoby, które chcą włączyć się w prace całego naszego Działu i 
uczestniczyć we wszystkich projektach. Najważniejsze jest dla nas zaangażowanie, otwarta głowa i chęć 
nabywania nowych doświadczeń i umiejętności. Ze swojej strony możemy zaproponować możliwość poznania 
wszystkich procesów HR – w pierwszych 3 miesiącach nie oferujemy wynagrodzenia, jednak chcemy dać 
możliwość zdobycia wiedzy niezbędnej wszystkim osobom, które swoją przyszłość chcą związać z HR. 
Dodatkowo: 
 

• Możliwość kształcenia się i rozwoju korzystając z wiedzy i doświadczenia naszych specjalistów, 

• Dostęp do wiedzy i know how RHG i licznych szkoleń dostępnych na platformach online, 

• Partnerską współpracę i możliwość realizacji własnych pomysłów, 

• Referencje po zakończeniu praktyk, 

• Kawę i obiady w naszej kantynie, 

• Biuro w naszych hotelach: jedno z widokiem na Planty, drugie w sąsiedztwie Bulwarów Wiślanych. 
 
Osoby zainteresowane praktykami zapraszamy do kontaktu z: 
 
Anna Badek 
697 697 979 
Cluster HR Manager; e-mail: anna.badek@radissonhotels.com 
 
Do zobaczenia ☺ 
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