Asystent ds. rozwoju biznesu
Gdynia lub zdalnie
Element (https://elementapp.ai) to innowacyjny system automatyzujący procesy
rekrutacyjne oraz zarządzanie bazą kandydatów. Dzięki własnym, wieloletnim
doświadczeniom w branży rekrutacyjnej, stworzyliśmy pionierskie rozwiązanie,
które podbijają serca naszych klientów pozwalając pracować efektywniej i
przyjemniej.

Nasze wartości:
•

•

•

•

•

Element (https://elementapp.ai) - wierzymy w nasz produkt i jego
możliwości rozwiązywania problemów naszych klientów. Element jest
owocem naszej pracy, kreatywności oraz naszych talentów. Element to nasz
wkład w rozwój technologii i nowoczesnych form pracy.
Innowacyjność - nasze doświadczenie i niczym nieograniczona kreatywność
pozwala nam tworzyć innowacyjne rozwiązania, które wspierają procesy
biznesowe naszych klientów. Jesteśmy ciekawi świata, obserwujemy
konkurencję daleką i bliską, robimy burzę mózgów szukając nowych
rozwiązań.
Dobro naszych klientów - wszystko co robimy służy naszym klientom. Bez
względu czy kodujesz nową funkcjonalność, prezentujesz system, udzielasz
odpowiedzi na czacie czy pędzisz hulajnogą po papier do drukarki wszystkie te duże i małe zadania mają jeden cel - budować najlepszy produkt
dla naszych klientów.
Zaangażowanie - wierzymy, że nasza praca ma większy cel niż tylko
zarabianie pieniędzy i wiara ta dodaje nam energii. Budujemy coś
wyjątkowego, a to wymaga wyjątkowego zaangażowania i właściwych ludzi
na pokładzie. Interesujemy się technologią, szukamy wartościowych
kontaktów, jesteśmy obecni na wydarzeniach, mówimy głośno o tym co
robimy i dlaczego to robimy.
Zespołowość - wiemy, że mocny zespół może więcej. Jesteśmy zatem
otwarci w komunikacji, ufamy sobie, posiadamy różnorodne kompetencje i
zadania, a ta różnorodność daje nam siłę by budować najlepszy system
rekrutacyjny na świecie.

Kogo szukamy?
W obecnej fazie rozwoju szukamy osoby, która będzie wspierać nas we wszystkich
obszarach działalności, tj:
•

Opieka nad klientami - kontakt telefoniczny, email, chat w celu udzielania
pomocy.

•
•
•
•

Wsparcie w pozyskiwaniu nowych klientów - korespondencja, umawianie
spotkań, udzielanie wyjaśnień czy uzyskiwanie informacji.
Monitoring rynku w poszukiwaniu nowych form promocji i innowacyjnych
pomysłów.
Wsparcie administracyjne - maile, telefony, dokumenty, organizacja
konferencji i targów branżowych
Wsparcie w rozwoju produktu - dzielenie się własnymi spostrzeżeniami i
pomysłami, analiza potrzeb klientów, monitoring globalnej konkurencji.

Jakie wymagania naszym zdaniem musisz posiadać aby
sprawdzić się w tej roli:
•
•

•
•
•

Doświadczenie w branży rekrutacyjnej, najlepiej na stanowisku konsultanta
360 w agencji rekrutacyjnej.
Duży entuzjazm do innowacyjnych rozwiązań technologicznych w branży
rekrutacyjnej, dzięki któremu opowiadanie o Elemencie będzie dla Ciebie
wielką frajdą.
Samodzielność i bardzo dobra organizacja własnej pracy, która jest
szczególnie ważna w sartup’owych warunkach pracy.
Otwartość w komunikacji i doskonałe umiejętności interpersonalne.
Swobodna komunikacja w języku angielskim i niemieckim (będziesz
pracować również z klientami międzynarodowymi).

Co oferujemy w zamian?
•
•
•
•
•
•
•

Pracę nad najbardziej innowacyjnym system dla branży rekrutacyjnej.
Startup’owy klimat, którego będziesz bardzo ważną częścią.
Doświadczony, kreatywny, ambitny i entuzjastycznie nastawiony zespół.
Różnorodne zadania, a zatem wiele obszarów do rozwoju.
Pracę z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii.
Atrakcyjny system wynagradzania
Pracę częściowo zdalną i częsciowo w biurze w Parku Naukowo
Technologicznym

Jeśli czujesz, że to jest praca dla Ciebie oraz spełniasz wszystkie, bądź prawie
wszystkie wymagania - czekamy właśnie na Ciebie.
APLIKUJ

