Anioły Kariery to międzynarodowa, butikowa firma doradztwa kariery. Wspieramy profesjonalistów w
podejmowaniu kolejnych kroków w ich karierze. Piszemy dla nich CV i listy motywacyjne. Przygotowujemy
ich do rozmów kwalifikacyjnych. Swoją działalność rozpoczęliśmy w 2010 roku w Polsce i od tego czasu
bardzo się rozwinęliśmy – pracują z nami konsultanci z całej Europy. Z tego względu poszukujemy
Asystenta
którego nazywamy “Mini Aniołem”
Twoje obowiązki:
• tłumaczenie dokumentów aplikacyjnych i komunikacji zewnętrznej
• przeprowadzanie researchu dla naszych wewnętrznych potrzeb i potrzeb klientów
• uczestniczenie w projektach wewnętrznych (e-book, strona internetowa, materiały, prowadzenie
bloga itp.)
• przygotowywanie dokumentów dla klientów
• przygotowywanie raportów z CV i z wizerunku internetowego naszych klientów
• wspieranie naszych Konsultantów – Aniołów Kariery
Oferujemy:
• elastyczny czas pracy (ok. 20 h tygodniowo)
• możliwość pracy z domu
• możliwość pracy z doświadczonym i
międzynarodowym zespołem
• szansę rozwoju nowych umiejętności (m.in.
formatowanie dokumentów, przygotowanie
do rozmów kwalifikacyjnych, wiedza o
rynku)
• szkolenia
• laptop służbowy na czas współpracy
• po 6-miesięcznym szkoleniu: stawkę
godzinową w wysokości 14,8 PLN brutto

Jeśli jesteś:
• studentem na 1., 2. lub 3. roku studiów
licencjackich (zarówno tryb, jak i kierunek
studiów jest obojętny)
• osobą myślącą logicznie
• osobą systematyczną i zdyscyplinowaną
• proaktywnym perfekcjonistą
• zainteresowany własnym rozwojem i nie
zniechęcasz się krzywą nauki
• zainteresowany tematyką HR
• odpowiedzialny

Poszukujemy kandydatów z następującymi umiejętnościami językowymi:
• płynny język polski i płynny język angielski
• kandydaci płynnie posługujący się dodatkowo językiem niemieckim, rosyjskim, hiszpańskim,
portugalskim, francuskim, rosyjskim, ukraińskim, rumuńskim lub węgierskim są preferowani
Czekamy na Twoje dokumenty aplikacyjne w języku angielskim pod adresem
Maria.Bozek@CareerAngels.eu
Prosimy dodać następującą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze
zm.)."

Tylko kandydaci wybrani do rozmów kwalifikacyjnych zostaną skontaktowani.
KAROLINA

23 I MINIANGEL

I do believe that working for Career Angels was one of the
best things that happened to me. Flexible working hours,
many opportunities for personal development and an
extremely helpful team, that's what makes this job unique.
I have learnt how to be more effective and I love that I
can work in 3 languages on a daily basis.
MARIA

22 I MINIANGEL

The phrase “You don't know what you don't know” was
very true in my case, especially during the first six months
of my training period. I have learnt to be very well
organized, how to work remotely. I really appreciate
working with my colleagues across the globe.

IZABELA

21 I MINIANGEL

The first few months as a Mini Angel were very intensive as I
was trained and had to learn many, many, many new things.
Although it was a bit overwhelming, I do not regret it because
it helped me develop skills that are useful at both university
and my private life. I enjoy the friendly atmosphere: I am
never left alone – there is always somebody eager to help me.
JOANNA

19 I MINIANGEL

In the last year I've had the opportunity to improve my
German and English skills, learn more about marketing and
discover my areas of interest for when I finish university. I
appreciate the flexible working hours, trust and support. The
most difficult thing for me so far was becoming a really
proficient “laptop user”. It was worth it!

