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W związku z dynamicznym rozwojem firma Sunrise System poszukuje osób do pracy na stanowisku:
Asystentka Zarządu
Sunrise System istnieje na rynku od 2003 roku i należy do czołówki najszybciej rozwijających się firm w naszej części Europy (wg
rankingu Deloitte Technology Fast 50 Central Europe). Spółka jest częścią międzynarodowej Grupy Bauer Media, do której w Polsce
obok Sunrise System należą takie marki jak RMF FM i Grupa Interia oraz liczne tytuły prasowe, np.: Twój Styl, TeleTydzień, CD Action.
Naszym pracownikom proponujemy zarówno dynamiczny i kreatywny rozwój, jak również bezpieczeństwo i stabilność zatrudnienia.
Oferujemy:
 pracę w prestiżowej lokalizacji w centrum Poznania, w biurowcu Andersia Tower,
 komfortowe warunki pracy, profesjonalne narzędzia,
 stabilną pracę - zatrudnienie w ramach umowy o pracę, stałe godziny pracy,
 specjalistyczny pakiet medyczny,
 wynagrodzenie: w zależności od posiadanego doświadczenia i predyspozycji do pracy w charakterze Asystentki Zarządu,
 pracę w młodym i kreatywnym zespole,
 miłą atmosferę pracy.

Obowiązki na stanowisku:
 koordynowanie pracy sekretariatu,
 koordynowanie obiegu korespondencji przychodzącej/wychodzącej,
 profesjonalna obsługa spotkań Zarządu,
 organizowanie kalendarza pracy Zarządu,
 organizowanie współpracy z dostawcami,
 nadzór nad estetyką biura i kontrola realizacji procedur porządkowych,
 uczestniczenie w niektórych spotkaniach oraz protokołowanie ich treści,
 obsługa kontrahentów w języku angielskim,
 współpraca z innymi pracownikami Administracji.

Wymagania:
 doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 biegła znajomość języka angielskiego – w mowie i piśmie,
 czynne prawo jazdy kategorii B,
 biegła obsługa komputera i pakietu MS OFFICE,
 miła aparycja, wysoka kultura osobista, a także przyjazny głos oraz pozytywne nastawienie,
 predyspozycje do pracy z dokumentami,
 umiejętność obsługi spotkań, dyskrecja, znajomość zasad savoir vivre i dyplomacji w kontaktach biznesowych,
 umiejętność pracy pod presją czasu,
 punktualność, doskonała organizacja pracy własnej, zaangażowanie i lojalność.
Osoby zainteresowane rekrutacją zapraszamy do wypełnienia formularza aplikacyjnego:
http://www.e-rekrutacja.eu/ankieta/?mact=2&hash=3abb76e6e1a111bd0c38a478eb2ba365&sid=148
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