
Blackpartners
Blackpartners Sp. z o.o. to spółka założona przez byłych konsultantów McKinsey i JP Morgan Chase specjalizująca się

w zakresie doradztwa transakcyjnego.

Poszukujemy osoby na stanowisko: 

Asystent/ka Zarządu - Office Manager

Blackpartners

Przyjęta na stanowisko osoba będzie odpowiedzialna m.in. za: 

 Bieżąca obsługa Sekretariatu Biura Zarządu Spółki

 Prowadzenie rejestru dokumentów przychodzących i wychodzących

 Przygotowanie korespondencji, oświadczeń i dokumentów firmowych

 Organizacyjne wsparcie pracy Zarządu Spółki

 Prowadzenie korespondencji i terminarza spotkań Zarządu Spółki

 Nadzór nad prawidłowym przepływem informacji pomiędzy Zarządem a pozostałymi działami Spółki

 Zapewnienie prawidłowego obieg informacji i dokumentów wewnątrz firmy

 Organizacja podróży służbowych

 Realizacja projektów zleconych przez Zarząd

 Budowanie baz danych

 Organizacja konferencji i eventów

 Pozyskiwanie informacji, kontaktów, potencjalnych partnerów, dostawców itp.

Od kandydatów oczekujemy:

 Wykształcenia wyższego lub w trakcie studiów

 bardzo dobrej znajomości języka angielskiego (dodatkowa znajomość języka niemieckiego będzie atutem)

 minimum rocznego doświadczenia w jednym z 3-ech obszarów (administracja, finanse-księgowość, marketing)

 doskonałych umiejętności interpersonalnych i koordynacji zadań

 umiejętności współpracy, kreowania dobrej atmosfery pracy

 otwartości na nowe wyzwania

 Prawa jazdy kat. B

 Biegłej znajomość obsługi programów Word, Excel, Outlook, Power Point

 Odporności na stres oraz umiejętność pracy pod presją czasu

 Bardzo dobrej organizacji pracy i umiejętności ustalania priorytetów

Oferujemy:

 pracę na etat lub zlecenie (student/ka) w dynamicznym i młodym zespole

 atrakcyjne warunki wynagrodzenia

 premię roczną zależną od wyników bizesowych przedsiębiorstwa

 narzędza pracy potrzebne do wykonywania zadań (komputer, telefon komórkowy)

Pisemne oferty zawierające list motywacyjny oraz życiorys wraz z aktualnym zdjęciem prosimy kierować na adres: 

rekrutacja@blackpartners.pl w terminie do 31 września 2018 r. Do wysłanych dokumentów prosimy dołączyć następującą 

klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Blackpartners Sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r., o Ochronie Danych Osobowych, Dz.U. Nr 133, poz. 883)".
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