Corretores de Seguros e VOCÊ!

OPORTUNIDADE DE TRABALHO NA SEGFY
Vagas abertas em: Curitiba (PR)

HR ANALYSTS (2524-05 CBO PLENO/SÊNIOR)
O Segfyer do time de pessoas irá trabalhar diretamente com a organização fiscal de todos os Segfyers, tendo o
contato com a gestão de recursos, contato fiscal e organizacional do banco de colaboradores da Segfy, além de atuar na
área de DP, o novo Segfyer trabalhará com a estruturação do RH, com a participação em atividades como R&S,
intervenções direcionadas ao clima organizacional e treinamento e desenvolvimento de Segfyers.
Resumindo, sua missão no dia a dia é:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Controle de folha
Gestão de licenças e férias
Análise financeira de remuneração e benefício
Manutenção de Ponto
Cuidar da documentação pessoal dos Segfyers
Contribuir para um rejuvenescimento tecnológico dentro do mercado de seguros =)
Atuar nos processos de R&S
Integrar a um plano de gestão de pessoas
Atuar tanto na área de DP quanto RH

Requisitos:
•
•
•
•
•

Sonho de sempre estar aprimorando-se
Ensino superior completo em Administração, Contabilidade, Recursos Humanos, ou áreas relacionadas
Vivência na área de DP e RH
Especialidade em legislação trabalhista
Conhecimento avançado em excel
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•
•

Fit comportamental detalhista, focado e que preze pela excelência
Ter um perfil de liderança ao qual tome para si a estruturação da máquina de pessoas e departamento
pessoal

Diferenciais:
•
•
•
•

Pós-Graduação
Conhecimento prático de sistemas de gestão financeira de DP
Conhecimentos de softwares para gestão de RH e processos Seletivos
Experiência em Startups

benefícios:
•

Benefícios: VA, VT, VR, Seguro de vida (média de 888,00 R$ em benefícios)

E AÍ? ACREDITA QUE ESTA VAGA É PARA VOCÊ?
Acesse https://www.segfy.com/venha-para-segfy e envie suas informações
para a concorrer a esta vaga =)
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