
 

 

 

Firma Phytopharm  Klęka S.A zaprasza do udziału w procesie rekrutacji kandydatów w celu zatrudnienia na 

stanowisku: 

Asystent Zarządu / Asystentka Zarządu  
Miejsce pracy: Klęka (pow. średzki) 

Nr ref: AZ/IX/2017 

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za: 
 Współpracę z Zarządem w zakresie terminowej realizacji codziennych obowiązków, monitorowanie 

dokumentów Zarządu z uwzględnieniem priorytetów, 

 Prowadzenie sekretariatu - zapewnienie sprawnego przepływu informacji, efektywna obsługa 

korespondencji, obsługa poczty elektronicznej,  sporządzanie pism, 

 Tłumaczenie korespondencji i dokumentów, 

 Koordynację spotkań zarządu, prowadzenie terminarza, organizację wyjazdów służbowych, 

przyjmowanie gości, organizację spotkań, przygotowanie planów, materiałów, danych,  

 Wsparcie Kierownictwa firmy w obszarze zarządzania projektami oraz monitorowania realizacji zadań 

związanych z działalnością firmy, 

 Dbanie o wizerunek firmy.  

 

Oczekiwania wobec kandydatów: 

 Wykształcenie wyższe, 

 Biegła znajomość języka niemieckiego – warunek konieczny,  

 Bardzo dobra znajomość języka angielskiego, 

 Dobra znajomość MS Office,  

 Roczne doświadczenie na podobnym stanowisku, 

 Znajomość Savoir-vivre, wysoka kultura osobista,  

 Systematyczność, dokładność i punktualność, 

 Prawo jazdy kat. B. 

 

Dlaczego warto z nami współpracować? 
 Zapewniamy pracę w rodzinnej firmie, w której ważne są wzajemne relacje, szacunek i zaufanie.  

 Współpracujemy w zespole w przyjaznej atmosferze i w oparciu o najwyższe standardy praktyki 

biznesowej. 

 Proponujemy atrakcyjne wynagrodzenie i stabilne warunki zatrudnienia w organizacji znajdującej się w 

etapie dużego wzrostu. 

 Oferujemy system szkoleń  i możliwość rozwoju umiejętności zawodowych.  

 

 
Zainteresowanych prosimy o: 

Przesłanie aktualnej aplikacji CV (mile widziane zdjęcie) w terminie 2 tygodni od daty ogłoszenia na poniższy adres mailowy: 

Aleksandra.Grobelna@the-nature-network.pl w temacie wpisując nazwę stanowiska i Nr ref: AZ/IX/2017 

Objęte programem: „Promujemy pracę w PPK i MBMS”.  

O nas: ZAPRASZAMY NA STRONĘ www.phytopharm.pl   
Prosimy o dodanie następującej klauzuli:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). 
 
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. 


