
 

Gravet Consulting: Jesteśmy firmą doradztwa personalnego działająca od ponad 20 lat. Realizujemy projekty 

rekrutacyjne na stanowiska managerskie i eksperckie dla firm w Polsce i zagranicą, opierając się na najwyższych 

standardach działania. Naszą misją jest zaspokajanie złożonych potrzeb kadrowych naszych Klientów, w związku z tym 

do każdego projektu podchodzimy indywidualnie i z pełnym profesjonalizmem. 

 

Dla firmy z branży kosmetycznej, kreującej nowe trendy i świeże spojrzenie na biznes, tworzącej najwyższej jakości 

produkty doceniane przez klientów w na całym świecie, poszukujemy Kandydata/Kandydatki na stanowisko: 

 

 

ASYSTENT/KA DYREKTORA ZARZĄDZAJĄCEGO 

Miejsce pracy: Łódź 

 

 

 

Główny zakres odpowiedzialności:  

 

• Wsparcie dyrektora w organizacji spotkań i wydarzeń, 

• Opieka nad kalendarzem, protokołowanie w informatycznym systemie do prowadzenia projektów (JIRA), 

• Zapewnienie i koordynowanie sprawnego przepływu informacji oraz współpracy dyrektora z działami, 

• Koordynacja raportowania, nadzór oraz ewidencja zdarzeń i postępu prac projektów, 

• Kontakt z firmami zewnętrznymi, 

• Przygotowywanie dokumentów, raportów, zestawień i prezentacji, 

• Realizowanie bieżących zadań wyznaczonych przez dyrektora. 

 

Profil zawodowy kandydata/kandydatki: 

 

• Co najmniej rok doświadczenia na podobnym stanowisku, 

• Swobodna komunikacja w języku angielskim (minimum B2), 

• Wykształcenie minimum średnie, wyższe mile widziane, 

• Wysokie umiejętności organizacyjne i komunikacyjne, dokładność i sumienność, 

• Praktyczna znajomość pakietu MS Office, 

• Otwartość na nowe technologie, praktyczna znajomość programu JIRA będzie dużym atutem. 

 

Pracodawca oferuje:  

 

• Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w prężnie rozwijającej się firmie, rozpoznawalnej na rynku 

polskim i rynkach zagranicznych, 

• Rozwój zawodowy powiązany z dynamicznym rozwojem firmy i rozbudową procesów, 

• Udział w szkoleniach, m.in. językowych, 

• Dodatkowe benefity: pakiet medyczny, karta sportowa, grupowe zajęcia sportowe. 

 

Kandydatów zainteresowanych powyższą ofertą i spełniających przedstawione oczekiwania zapraszamy do przesyłania 

zgłoszeń zawierających CV na adres e-mail: 

 

marta.wiecek@gravet.consulting 

 

W tytule wiadomości prosimy wpisać: ADIN/22 

 

Dziękując za zainteresowanie naszą ofertą informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie  

z wybranymi Kandydatami. 

 
Prosimy o przeczytanie naszej Polityki Prywatności znajdującej się na stronie www.gravet.com.pl/praca oraz zamieszczenie w dokumentach 

aplikacyjnych następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i wprowadzenie ich do bazy danych firmy Gravet 

Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 13, w celu przedstawienia mi ofert zatrudnienia, zgodnie z przepisami Rozporządzenia 



 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Jednocześnie potwierdzam zapoznanie się z Polityką Prywatności firmy Gravet 

Consulting Sp. z o.o., zostałem/zostałam poinformowany/na o celu i sposobie przetwarzania moich danych osobowych, okresie ich przechowywania 

oraz przysługujących mi prawach.” 


