
 
 
 
 
Priložnost za kariero v naši butični kadrovski agenciji BOC Institute, kjer ustvarjamo zgodbe, 
ki puščajo sledi. Slovimo po izjemni kvaliteti svojih storitev, spoštovanju do kandidatov in 
zaupnosti do klientov. Strastno ustvarjamo konkretne organizacijske zgodbe, ki vodijo k 
odličnosti in rasti. 
Vabimo vas v urejeno in profesionalno okolje, kjer boste imeli možnost osebnega in 
kariernega razvoja. Prevzemanje odgovornih nalog vam bo nudilo možnost nenehnega 
izobraževanja.  
 

Zaradi povečanega obsega dela iščemo novega sodelavca, ki bo samostojno opravljal delo 
na področju iskanja in selekcije kandidatov za vodstvene pozicije kot 

 

STROKOVNI SODELAVEC/ KA 

na področju iskanja in selekcije kandidatov m/ž 

Odgovorni boste za celoten proces iskanja in selekcije kandidatov, komunikacije z našimi 
mednarodnimi in lokalnimi strankami, njihovimi vodstveni in kadrovskimi oddelki, povečanje 
mreže kontaktov in ohranjanje stikov z obstoječo mrežo kandidatov. 

VAŠE KLJUČNE NALOGE IN ODGOVORNOSTI 

• celoten proces iskanja in selekcije kandidatov 
• delo na projektih z mednarodnimi in lokalnimi strankami 
• komunikacija z vodstvenimi in kadrovskimi oddelki 
• večanje mreže kontaktov 
• ohranjanje stikov z obstoječo mrežo kandidatov 

 

PROFESIONALNI PROFIL IN PRIČAKOVANJA 

• univerzitetna izobrazba družboslovne, ekonomske ali podobne smeri 



• najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju iskanja in selekcije kandidatov za 
vodstvene pozicije 

• dobra mreža kontaktov predstavlja prednost pri izbiri 
• odlično poznavanje različnih industrij 
• odlično znanje angleškega jezika (pisno in ustno) 
• dobro poznavanje računalniških orodij (MS Office paket, napredno iskanje po spletu 

itd.) 

OSEBNOSTNI PROFIL IN PRIČAKOVANJA 

• odlične komunikacijske, medosebne sposobnosti 
• inovativno razmišljanje in kreativnost 
• ambicioznost in ciljna naravnanost 
• proaktivnost in zanesljivost 
• motiviranost in samoiniciativnost 

NUDIMO VAM 

• delo v urejenem in profesionalnem okolju 
• možnost kariernega in osebnega razvoja 
• možnost dela od doma 
• zaposlitev za nedoločen čas.  

 

Če imate potrebne izkušnje in vam predstavljena karierna priložnost predstavlja izziv, vas 
prosimo, da nam posredujete vaš življenjepis s sliko in vsemi priloženimi dokazili ter s 
pripisom za razpis »Strokovni sodelavec za iskanje in selekcijo kadra« na elektronski 

naslov: boc@boc.institute ali se prijavite na našem kariernem portalu: 

jobs.boc.institute 
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