
CO BĘDZIESZ ROBIĆ NA CO DZIEŃ:
- Wyszukiwać, analizować, wstępnie opracowywać i wyceniać przetargi na prowadzenie kampanii
społecznych i edukacyjnych,

- Obsługiwać korespondencję (a to nie tylko otwieranie kopert i czytanie maili, także
redagowanie na czas oficjalnych pism i takie ich segregowanie, aby znalezienie ich po roku
zajęło minutę),

- Organizować spotkania biznesowe,
- Przygotowywać prezentacje,
- Wykonywać inne pilne zadania (także te z terminem na wczoraj).

JEŚLI ZATEM:
- Masz wykształcenie wyższe (kierunki ścisłe są tu bardzo OK) lub studiujesz zaocznie,
- Bardzo dobrze i samodzielnie organizujesz swoja pracę,
- Nie używasz na co dzień zwrotu „tego nie da się zrobić”, ale i nie boisz się zapytać „jak?”,
- MS Office nie ma przed Tobą tajemnic i nie paraliżuje Cię brak toneru w drukarce,
- Jesteś osobą dumną ze swojej wysokiej kultury osobistej,
- Masz prawo jazdy kategorii B.

TA PRACA CZEKA NA CIEBIE, A WRAZ Z NIĄ:
- Jasno określone i realne zadania,
- Bardzo dobra atmosfera pracy w młodym zespole,
- Całkiem, całkiem wynagrodzenie.

Jeśli uważasz, że to stanowisko powinno należeć do Ciebie, prześlĳ nam swoje CV na adres:
info@tarraya.com, wpisując w tytule wiadomości „Rekrutacja: Asystentka Prezesa” z dopiskiem:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji na stanowisko Asystentka Prezesa
Zarządu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".

Administratorem Twoich danych osobowych jest TARRAYA S.A.
z siedzibą w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 108/6, e-mail: info@tarraya.com

Agencja Public Relations TARRAYA S.A.
poszukuje osoby na stanowisko:

ASYSTENTKA PREZESA ZARZĄDU
Miejsce pracy: Poznań

czyli kogoś, kto sprawnie porusza się w wielozadaniowym otoczeniu,
nie boi się stosów dokumentów i jest memory backupem dla zespołu.

www.tarraya.com


