
 

(Junior) International Recruitment Consultant 

Miejsce pracy: Warszawa 

O nas:  

Grupa Harvey Nash jest globalną firmą zatrudniającą ponad 10.000 osób na całym świecie, obecną 

poprzez ponad 40 biur w Europie, USA, Azji i Australii. Londyńska Spółka-Matka notowana jest na 

London Stock Exchange. Jednym z pionów biznesowych Grupy działającym w Polsce jest Harvey Nash 

Technology - Spółka specjalizująca się w rozwiązaniach z zakresu rekrutacji i wsparcia 

projektowego/contractingu IT dla międzynarodowych Klientów. 

Rozwijamy się prężnie również w Warszawie i w związku z tym poszukujemy Kandydatów do naszego 

zespołu obsługującego Klientów w Wielkiej Brytanii 

 

Będziesz odpowiedzialny za: 

➢ Prowadzenie projektów rekrutacyjnych, głównie z branży IT i/lub finansowej na potrzeby 

naszych Klientów w Wielkiej Brytanii 

➢ Poszukiwania i prowadzenie rozmów z kandydatami odpowiadającymi potrzebom Klientów 

➢ Całość administracji projektem rekrutacyjnym (m.in. praca z globalną bazą CV, narzędziami 

rekrutacyjnymi i dokumentacją) 

➢ Tworzenie dokumentów projektowych w języku angielskim 

➢ Budowanie bazy kandydatów oraz rozwijanie relacji ze środowiskiem biznesowym 

Co pomoże Ci osiągnąć sukces: 

➢ Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (min. C1) 

➢ Sprawne posługiwanie się pakietem MS Office 

➢ Nastawienie na realizację celów 

➢ Zaangażowanie, entuzjazm, chęć rozwoju zawodowego i poznania specyfiki branży 

rekrutacyjnej & consultingowej 

➢ Poszukujemy osób o różnych doświadczeniach zawodowych, zarówno Kandydatów, którzy 

znają już tajniki pracy w zawodzie rekrutera, ale jesteśmy również otwarci na nauczenie Cię 

wszystkiego czego potrzebujesz, aby odnieść sukces. 

Za swoje zaangażowanie otrzymasz: 

➢ Możliwość udziału w ciekawych projektach rekrutacyjnych prowadzonych dla najbardziej 

znanych i renomowanych globalnych firm 



➢ Możliwość wyjazdów za granicę w ramach szkoleń i cyklicznych spotkań korporacyjnych 

➢ Niezbędne narzędzia pracy (laptop, telefon, dostęp do globalnych & lokalnych systemów i baz 

danych, etc.) 

➢ Prywatną opiekę medyczną 

➢ Owoce dwa razy w tygodniu 

➢ Pracę w nowym biurze w centrum Warszawy w zgranym zespole z bardzo dobrą atmosferą 

➢ Dostęp do firmowej strefy relaksu oraz bieżni :) 

 

Kontakt: katarzyna.gnatowicz@harveynash.com 

 

Więcej o nas:  https://www.harveynash.com/pl/ 

Facebook: https://pl-pl.facebook.com/pg/HNTpoland/posts/ 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/harvey-nash 
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Recruitment Consultant 

Location: Warsaw 

About us:  

Established in 1988, Harvey Nash has supported many of the world's leading organisations to recruit, 

source and manage the highly skilled talent they need to succeed in an increasingly competitive and 

technology driven world. With over 10.000 employees in nearly 40 locations across the USA, Europe 

and Asia-Pacific the Group has the reach and resources of a global organisation, whilst fostering a 

culture of innovation and agility that empowers its people to respond to constantly changing client 

needs. We work with clients, both large and small, to deliver a portfolio of services: executive search, 

professional recruitment and outsourcing. 

  

Mortimer Spinks is a recruitment division of a publicly listed global company and is a trusted 

advisor   to   many   of   the   UK’s   leading   organisations and part of Harvey Nash Group. 

  

Our market leading Technology recruitment business provides clients with highly skilled IT specialists 

for contract and permanent roles, and the very best executive talent for board level and senior IT 

appointments. By combining industry and technical expertise, innovative use of technology and proven 

recruitment processes, we provide clients with a high quality, effective recruitment service. 

 

In this position you will:  

➢ Represent the Mortimer Spinks brand, a leading innovator of Technology and Digital 

Recruitment in the UK job market 

➢ Management of candidate sourcing, interviewing, candidate management, salary negotiations 

and offer management 

➢ Maximise quality recruiting initiatives and processes 

➢ Prepare job descriptions, adverts and position specifications for multiple channels 

➢ Engage with and manage candidate networks at all levels of experience to maintain a talent 

pipeline for the business 

➢ Take part in business initiatives to increase candidate interest of opportunities offered by our 

company and clients 



To be successful in this position you should: 

➢ Be a confident communicator, including the ability to relate well with others and adapt to a 

variety of situations   

➢ Be commercially focused and results orientated 

➢ Be able to manage multiple projects in a fast-paced, deadline-driven environment 

➢ Have knowledge and a genuine interest in building professional networks across various social 

media channels 

➢ Ideally have proven experience in recruitment (although not essential as full training will be 

provided) 

➢ Fluent written and spoken English – This is an English speaking position and you will be 

required to communicate in English with internal colleagues and external candidates on a daily 

basis 

➢ Be ambitious and open to learn more about people 

➢ For your involvement we offer you: 

➢ Competitive salary (base and commission) 

➢ Medical insurance 

➢ Comfortable working conditions in our office based in Warsaw Centre 

➢ Chill out room with ping pong 

➢ Vibrant atmosphere 

➢ Monthly office events 

➢ Opportunity to progress and grow your career within structures of the team and company 

 

Contact: katarzyna.gnatowicz@harveynash.com 

 

More about us:  https://www.harveynash.com/pl/ 

Facebook: https://pl-pl.facebook.com/pg/HNTpoland/posts/ 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/harvey-nash 
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