Přitahují tě peníze a světlo? Baví tě práce s dokumenty?
Chceš pracovat s kolegou, který ocení tvoje schopnosti?
Toužíš nančně pro tovat na realizovaných obchodech?
4 x ANO? Tak to nejspíš hledám právě tebe, a to na pozici

ASISTENTKA ŘEDITELE

CO OD TEBE NAPJATĚ OČEKÁVÁM?
pozitivní myšlení a úsměvy od ucha k uchu
když ti něco vysvětlím třikrát, nezeptáš se počtvrté
dochvilnost a pečlivost hraničící až s perfekcionismem
nehty upravené tak, abys hladce zmáčkla ⌘ nebo udržela svůj mobil
že “nestáhneš” moji vinotéku sama, když pojedu na pár dnů mimo Brno
že si v mikrovlnce nebudeš ohřívat mořskou rybu nebo sýrový popcorn
že nenecháš dlouho žíznit květiny, kterých mám v kanceláři požehnaně
práci s interními systémy (CRM), kávovarem a rychlovarnou konvicí
CO TI MŮŽU UŽ OD ZAČÁTKU NABÍDNOUT?

ergonomickou koženou židli s multisynchronní mechanikou (do 110 kg)
vlastní klíče od kanceláře, kde se v zimě dobře topí a v létě ochlazuje
počítač s displejem tak ultra jemným, až ti z něj budou přecházet oči
sadu čajů ručně sbíraných za úplňku v nadmořské výšce až 6 300 m
čistou a zásaditou vodu z islandského ledovce starého až 90 000 let
fair trade kávu vařím dopoledne já tobě a odpoledne si to vyměníme
možnost parkování a stravování přímo u naší kanceláře v Králově Poli
prostor pro seberealizaci v oboru strmě rostoucím nejen v období krize
možnost učit se od zkušeného profesionála, který káže víno a pije víno
celoživotní odměnu, když k nám přivedeš šikovného kolegu či klienta
Bude-li to fungovat, tak můžou na háčku viset i klíče od nového služebního
auta, mobil s neomezeným tarifem, příspěvek na dovolenou podle vlastního
výběru a celoroční členství v nejlepším tness/wellness klubu v Brně.
Nemůžeš se dočkat, až se uvidíme? Napiš přes QR email na kariera@consulting4life.cz
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Pokud si na pohovoru oba profesně a hlavně lidsky “sedneme”, můžeš si rovnou po sobě umýt hrnek.
Nehledáš ihned zaměstnání na full-time? Láká tě to ale zkusit? Lze využít i dohodu o provedení práce.
Případně brigádu. Živnostenský list není podmínkou, spíše výhodou. Podrobnosti si povíme osobně :-)

