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PERSONALIST(K)A - PEČOVATEL(KA) O NAŠI POSÁDKU 
 
Oceán se neustále rozrůstá, a proto otevíráme novou pracovní pozici HR manažera pro všechny naše 
posádky v jednotlivých přístavech ve všech městech. Práce více než kreativní a tvůrčí při zavádění 
nových procesů v neustále se rozrůstající mladé rodinné firmě! 
 

Co Vás na této pozici čeká a nemine? 
 

• Aktivní vyhledávání lidských zdrojů, zajištění inzerce. 

• Písemná a osobní komunikace s uchazeči o zaměstnání. 

• Realizace náboru a výběru nových zaměstnanců. 

• Vyřizování pracovně právních záležitostí ohledně vzniku, průběhu a ukončení pracovních 

poměrů. 

• Reporting vedení firmy a další administrativní činnost. 

• Plánování personálního pokrytí provozů. 

• Úzká spolupráce s provozními manažery v oblasti personální práce. 

• Personální evidence všech zaměstnanců včetně kompletní agendy. 

• Tvorba podkladů pro mzdovou účetní. 

• Vyřizování požadavků zaměstnanců z oblasti sociální politiky. 

• Tvorba vnitřních předpisů a pracovně právních dokumentů ve společnosti. 

• Spolupráce na nastavení a vedení systému hodnocení, motivace a odměňování 

zaměstnanců. 

• Spolupráce při analýze vzdělávacích potřeb a zajišťování rozvoje a vzdělávání 

zaměstnanců. 

• Budování firemní kultury a organizace mimo pracovních aktivit. 

 

Co byste měl/a splňovat? 
 

• Minimálně SŠ vzdělání nejlépe se zaměřením na personalistiku, ekonomiku. 

• Obecný přehled a zájem o oblast personalistiky - praxe s aktivním náborem. 

• Praktická znalost a orientace v zákoníku práce a pracovněprávní oblasti. 

• Práce s PC (MS Office), práce s databázovými/personálními systémy výhodou. 

• Dobré komunikační a organizační schopnosti. 

• Flexibilita a proaktivní přístup. 

• Zodpovědnost, spolehlivost, pracovní nasazení a loajalita. 

• Řidičské oprávnění typu B 

 

 

 

 



 

         Ocean48, s.r.o. 
  Staňkova 20, 612 00 Brno 
  IČ: 646 133 56 

 DIČ: CZ64613356 
+420 530 504 520 

obchod@ocean48.cz 

Na co se můžete těšit? 
 

• Skvělý kolektiv mladých a odhodlaných lidí 
• Platové ohodnocení 32 000 – 35 000.  
• Samostatná, zajímavá a kreativní práci. 
• Možnost home office. 
• Flexibilní pracovní doba od pondělí do pátku. 
• Motivační bonusový systém, možnost kariérního postupu. 
• Práci v přátelském kolektivu a zázemí rodinné firmy. 
• Multisport karta, sleva na kompletní sortiment Ocean48. 
• Nástup možný ihned nebo dle domluvy. 

 
Své životopisy posílejte na email info@ocean48.cz nebo nás kontaktujte přímo na 773 520 206. 
 
Těšíme se na spolupráci. 
Ocean48 


