Chcesz się uczyć od najlepszych? Z EFL To się
EFL ma za sobą 28-letnie doświadczenie pracy z Klientami, co przyczynia się do płynnego reagowania na
dynamicznie zmieniającą się gospodarkę i rozwój technologiczny. Współpracujemy z ponad 70 tys.
dostawców, a na swojego partnera w biznesi wybrało nas blisko 300 tys. przedsiębiorców.
Naszą najcenniejszą inwestycją są ludzie, których pasja i zaangażowanie są gwarancją rynkowego sukcesu.
W grupie EFL zatrudniamy obecnie ponad 1000 pracowników.
Chcesz dołączyć do grona prężnie rozwijającej się instytucji finansowej? Firmy, która dba o dobrą atmosferę
w pracy i przestrzega zasad zachowania balansu między obowiązkami zawodowymi a życiem osobistym?
Zapraszamy! Chętnie podzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem.

Płatne staże i praktyki w EFL ! To się
Rocznie w Grupie EFL około 30 studentów realizuje u nas płatne staże i stawia pierwsze kroki w swojej
karierze. Większość z nich otrzymuje ofertę pracy po stażu i zostaje w naszej organizacji.
Przy rekrutacji zwracamy uwagę na potencjał naszych przyszłych Pracowników, który analizujemy nie tylko
pod kątem wiedzy czy doświadczenia, ale także poprzez tzw. potencjał społeczny, czyli zdolność do
aktywnego udziału w życiu firmy.
Wszystko po to, aby tworzyć zespół, który poprzez wzajemną współpracę i zaangażowanie skutecznie
realizuje wspólne cele.

Pierwsza praca z nami To się
Pierwsza praca to niepowtarzalna szansa na rozwój zawodowy, ale również źródło stresu. Wspieramy
nowych Pracowników w procesie adaptacji. Każdy z nich bierze udział w szkoleniu wprowadzającym „Witaj
w Grupie EFL”, którego celem jest zapoznanie się z organizacją oraz obowiązującymi u nas zasadami.
Nasi Pracownicy mają możliwość uczestniczenia w programach szkoleniowych rozwijających zarówno
kompetencje miękkie, jak i wiedzę ekspercką. Istnieje również możliwość otrzymania dofinansowania do
studiów podyplomowych oraz nauki języków obcych. W EFL prowadzimy rekrutacje wewnętrzne, które
umożliwiają awans poziomy lub pionowy.

Dbamy o „work-life balance”
Do rozwoju pracownika podchodzimy holistyczni. Dbamy o kondycję i zdrowie, wspieramy pasje,
pomagamy innym podejmując takie działania, jak honorowe krwiodawstwo czy udział w akcji Zaczytani.
Angażujemy się w się w pomoc małym pacjentom Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii
Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu.

W tym roku po raz pierwszy wzięliśmy udział w akcji DKMS, która miała na celu zachęcenie naszych
Pracowników do rejestracji jako potencjalnych dawców szpiku.
Jesteśmy nastawieni na budowanie przyjaznego środowiska pracy. Realizujemy projekt „Doładuj Baterie”,
w ramach którego organizujemy m.in. „Dzień bez windy”, „Fruit day” oraz unikatowy program
wellbeingowy umożliwiający Pracownikom rozwój w obszarze zarządzania energią z ciała, umysłu i emocji.
W sferze emocji, umysłu i ducha proponujemy pracownikom udział w warsztatach z zarządzania swoją
energią.
W ramach pierwszego „Dnia bez windy” pokonaliśmy wspólnie ponad 131 tys. stopni, co daje wysokość
22,4 km, czyli łącznie Mount Everest, K2 i Mount Blanc! Za każdy pokonany stopień schodów Grupa EFL
przekazała 0,25 zł fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową”. W sumie przekazaliśmy niemal
33 tys. zł.
W ramach projektu „Doładuj Baterie” nasza organizacja zachęca wszystkich Pracowników do biegania,
organizując dwa razy w tygodniu treningi dla grup biegowych i nordic walking. Dofinansowujemy również
udział w zorganizowanych imprezach biegowych, jak np. Wings for Life w Poznaniu.

Doceniamy najlepszych!
Każdego współpracownika traktujemy po partnersku i z poszanowaniem jego pracy, traktując siebie
nawzajem na zasadzie równości. Wyróżniający się Pracownicy są nagradzani za osiągnięcia poprzez udział w
licznych szkoleniach, programach rozwojowych oraz niezapomnianych wyprawach do najdalszych zakątków
świata. W ostatnim czasie zwiedziliśmy między innymi Tajlandię, Wenezuelę, Zanzibar i Kubę.

Lubisz się bawić? Z nami To się
Naszą coroczną EFL-ową tradycją są coroczne konferencje Pracowników połączone z ogólnofirmowym
spotkaniem integracyjnym. Wspólnie odpoczywamy i integrujemy się również na wyjazdach mniejszych
zespołów, w których pracujemy na co dzień.

Chcesz dowiedzieć więcej? Jesteś zainteresowany pracą, praktyką lub
stażem?
Odwiedź naszą stronę www.efl.pl/kariera lub jeden z naszych oddziałów na terenie całej Polski.

