
 

 

Junior HR Generalist till fartfylld kommunikationskoncern 

Har du 1-3 års arbetslivserfarenhet av brett och kvalificerat HR-arbete? Vill du bli en del av ett av 

världens största kommunikationsbolag och arbeta med omväxlande arbetsuppgifter i en internationell 

miljö? Då är det här en fantastisk möjlighet för dig! 

Din nya arbetsplats  
Den franska koncernen Publicis Groupe är världens tredje största kommunikationsnätverk och det 
främsta i Europa. Publicis Communications är en subgrupp i koncernen bestående av de varumärken 
som är specialiserade inom PR, produktion och reklam. HR-avdelningens två medarbetare i Stockholm 
ansvarar för Publicis Communications i Nordens knappt 200 medarbetare i Stockholm, Köpenhamn, 
Oslo och Helsingfors, som är anställda vid nio olika bolag. På HR är vi ett tight team med god 
sammanhållning som ser till att både jobba effektivt och att ha roligt tillsammans. På grund av 
föräldraledighet söker vi en Junior HR Generalist som kan täcka upp under 2018 och arbeta med brett 
HR-arbete. Tjänsten är ett vikariat på heltid, med start i början av 2018 och löper året ut, med goda 
möjligheter till förlängd anställning. Positionen är belägen i centrala Stockholm. Enstaka resor inom 
Norden kan förekomma.  

Vad rollen innebär  
I rollen som Junior HR Generalist i Norden arbetar du med hela HR-årshjulet och arbetsområden såsom 
rekrytering, introduktion, kompetensutveckling, arbetsmiljö, arbetsrätt och förmånsfrågor, men även 
med diverse administration och projekt. Tyngdpunkten kommer att ligga på HR-administration, 
exempelvis underhåll av HR-databaser, avtalshantering, protokoll och policies, samt att driva lokala 
respektive nordiska HR-projekt. Vidare kommer du att samarbeta med Publicis Groupes globala HR-
team gällande olika globala projekt och rapportering. Slutligen förväntar sig cheferna i Norden att du 
bistår dem med ett konsultativt och affärsinriktat stöd. Därmed är erfarenhet av brett och kvalificerat 
HR-arbete ett krav för att klara tjänsten. Dessutom behöver du trivas med ett flexibelt arbetssätt i en 
fartfylld miljö med många olika kontaktytor.   

Vem är du? 

 Högskoleutbildad inom personalvetenskap, ekonomi eller liknande.  

 1-3 års arbetslivserfarenhet av brett och kvalificerat HR-arbete. 

 Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska – i så väl tal som skrift – då båda språken 
används dagligen.  

 Arbetar obehindrat i Outlook och Office-paketet.  

 Hanterar parallella uppgifter väl genom att självständigt strukturera upp ditt arbete, 
prioritera klokt och balansera noggrannhet med effektivitet. 

 God verbal förmåga och därmed kunna framföra egna åsikter och idéer.  

 Som person är du engagerad, lösningsorienterad samt ser till att ta egna initiativ.  

 Du är flexibel, prestigelös och en team player.  

 Ser det som en rolig utmaning att snabbt kunna lära dig om saker du inte redan kan. 

Din ansökan  
Skicka CV och personligt brev så snart som möjligt till nordic.hr@publiciscommunications.com då 
intervjuer sker löpande. Vid frågor om rollen är du välkommen att kontakta Joanna Scherrer på HR-
avdelningen på ovan mailadress eller 0709479283. Vi ser fram emot din ansökan! 
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