Performance Quality jest dynamicznie rozwijającą się firmą konsultingową, która powstała z myślą
o ciągłym wspieraniu swoich klientów w rozwijaniu przywództwa i diagnozie osób z najwyższym potencjałem na każdym szczeblu organizacyjnym. Koncept Performance Quality to wiedza ekspercka,
ale również najwyższej klasy metodologia badawcza. W naszej pracy wykorzystujemy szereg narzędzi
diagnostycznych, które pozwalają na dogłębną analizę: kompetencji, osobowości, wartości i motywacji.
W związku z dynamicznym rozwojem naszego zespołu poszukujemy chętnej do rozwoju swojego
potencjału osoby na stanowisko:

Asystent/ka Zespołu
Miejsce pracy: Warszawa

Zakres obowiązków:
•
•
•
•
•
•
•
•

Aktywne wsparcie zespołu konsultingowego w pracy projektowej
Przygotowywanie materiałów do szkoleń i warsztatów
Wsparcie zespołu w przygotowywaniu ofert i prezentacji
Obsługa recepcji, spotkań biznesowych oraz szkoleń
Tłumaczenia (j. angielski)
Wsparcie projektów w obszarze obsługi on-linowego systemu oceny kandydatów
Zarządzanie obiegiem dokumentów i korespondencją
Inne prace o charakterze administracyjnym związane z bieżącą obsługą biura

Poszukujemy osoby:
•	Będącej absolwentem studiów psychologicznych lub studenta studiów zaocznych
o kierunku psychologicznym
•	Proaktywnej, dynamicznej, otwartej, posiadającej wysoki poziom zdolności analitycznych
oraz umiejętności interpersonalnych
• Skrupulatnej, o wysokich zdolnościach organizacji pracy
• Z bardzo dobrą znajomością MS Office (w szczególności PowerPoint, Word)
• Biegłej w znajomości języka angielskiego

Dodatkowym atutem będzie:
• Z ainteresowanie tematyką badań psychometrycznych, chęć pogłębiania swojej wiedzy w tym zakresie
• Zainteresowania w obszarze rozwoju kompetencji przywódczych i talentu oraz wysoka motywacja
do rozwoju osobistego i pogłębiania wiedzy

Oferujemy:
•	Możliwość współpracy z ekspertami w zakresie najnowocześniejszych metod diagnostycznych
i rozwoju przywództwa
•	Możliwość zdobycia kompetencji w wykorzystaniu narzędzi psychometrycznych
oraz prestiżowego certyfikatu
• Ciekawą pracę w dynamicznym zespole
• Pracę w atmosferze sprzyjającej osobistemu rozwojowi
• Możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia doświadczenia w dynamicznie rozwijającej się organizacji
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV wraz ze zdjęciem na adres:
a.wegrzyn@performancequality.pl
Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych)

