
 

TALENTŲ PAIEŠKOS SPECIALISTAS (-Ė) 
 

 

People Link (peoplelink.lt) - esame personalo paieškos profesionalų komanda, kuri padeda stipriausioms 

Lietuvos, Jungtinės Karalystės ir kitų užsienio šalių kompanijoms rasti ir atrinkti geriausius aukštos 

kvalifikacijos specialistus bei vadovus.  

Visada sau keliame ambicingus tikslus - 2015 m. atidarėme savo padalinį UK, o palydėdami 2016 metus, 

subūrėme naują komandą Kaune. Įsibėgėjus 2017 metams į savo komandą Vilniuje kviečiame prisijungti ne 

mažiau ambicingą Talentų paieškos specialisto (-ės)! 

GALIMYBĖS TAU: 

• Tapsi paieškų (sourcing) guru – tavo tikslas bus padėti kandidatų paieškos procese. Boolean strings, 

Chrome extensions, Dataminer recipes, X-ray search ir pan. burtažodžiai taps kasdienine tavo ir tavo 

skaitomų blog'ų žodyno dalimi 

• Kursi neįkainojamus santykius su kandidatais – telefonu ir paštu bendrausi su potencialiais 

kandidatais, kuriuos konsultuosi naujų darbo galimybių klausimu bei savarankiškai valdysi kandidatų 

duomenų bazę ir kursi ilgalaikius santykius 

• Puoselėsi savo kūrybiškumą ir dalinsiesi idėjomis –  pažinsi daug įvairų ir skirtingų kompanijų, kursi 

patrauklius darbo skelbimus, didinsi jų matomumą, ieškodamas naujų sklaidos kanalų 

• Augsi kartu su komanda – Tave sups puiki profesionalių žmonių komanda, iš kurios galėsi semtis žinių, 

kartu mokytis ir tobulėti 

 

TAU SIŪLOME:  

• Nuolat mokytis ir tobulėti - galimybę pažinti atrankos ir paieškos procesus iš arčiau, gauti visą 

mokymuisi reikalingą informaciją, priemones ir pagalbą, augti bei tapti savo srities profesionalu, 

matančiu dviem žingsniais į priekį  

• Puikiai organizuotą darbo aplinką – naujo žmogaus įvedimo sistema, mėnesiniai rezultatų peržiūrėjimai 
ir aiškios atsakomybės. Ambicingi tikslai, kurių siekiame komandose 

• Galimybę užsidirbti – Tavo atlyginimas priklausys nuo skaidrios ir sąžiningos motyvacinės sistemos. Darbe 

turėsi visas reikalingas priemones, o darbo vieta taps jaukus verslo centras Vilniaus širdyje 

 

Iš tavęs tikimės orientacijos į rezultatą, atkaklumo, pastabumo detalėms, komandiškumo, kurie padės siekiant 

įmonės tikslų. Taip pat tikimės aukštojo išsilavinimo psichologijos, žmogiškųjų išteklių vadybos kryptyse (gali 

būti dar studijuojantis); motyvacijos ir noro pažinti personalo paieškų ir atrankų sritį, ateityje svajojant tapti 

headhunteriu ir HR profesionalu; jau turi 1 m. darbo patirtį klientų aptarnavimo, pardavimų ir/ar personalo 

srityje bei puikiai moki anglų kalbą.  

 

Pasikalbėkime, jei tiki, kad kartu su mumis galėtum pasiekti savo profesinių aukštumų. Savo gyvenimo 

aprašymą siųsk el. paštu laura@peoplelink.lt laiško pavadinime įrašydama (-s) „TALENTŲ PAIEŠKOS 

SPECIALISTAS (-Ė)“. 
 

Konfidencialumą garantuojame.  
Informuosime tik kandidatus patekusius į kitus atrankos etapą. 
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