
GiP Consulting, renomowana firma, która od ponad 22 lat z sukcesem działająca w branży doradztwa 
personalnego, w związku z ciągłym rozwojem i rozpoczynaniem nowych projektów dla 
międzynarodowych klientów,   poszukuje osoby na stanowisko: 
 

ASYSTENT(-KA) KONSULTANTA 

nr ref.: ASKG/11.14 
 

Do zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie bieżące wsparcie Konsultantów  
oraz czynny udział w realizacji projektów rekrutacyjnych i doradczych (w tym m.in. pomoc  
w przygotowywaniu planu pozyskiwania kandydatów, przygotowywanie i uzupełnianie tabel 
poszukiwań, a także identyfikacja potencjalnych kandydatów i ich wstępna selekcja w wywiadach 
telefonicznych). Osoba ta będzie również odpowiadać za preselekcję aplikacji nadesłanych  
w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenia oraz pomoc w umawianiu spotkań i realizację bieżących 
zadań administracyjnych w związku z prowadzonymi projektami. 
 

Wymagania: 

• wykształcenie minimum średnie (mile widziani studenci studiów licencjackich lub 
magisterskich – możliwość elastycznego dostosowania godzin pracy), 

• minimum roczne doświadczenie w pracy związanej z kontaktami z Klientem i/lub  
w  pracy biurowej, 

• bardzo dobra znajomość języka angielskiego,  
• dobra, praktyczna znajomość programów MS Office (zwłaszcza: Outlook, Word, Excel), 
• mile widziane zainteresowanie obszarem HR i rekrutacji, 
• łatwość w nawiązywaniu kontaktów, 
• zaangażowanie i odpowiedzialność, 
• samodzielność w działaniu, 
• sumienność oraz bardzo dobra umiejętność organizacji pracy własnej, 
• nastawienie na realizację celów. 

 
Oferujemy: 

 
• udział w ciekawych projektach z obszaru HR, 
• pracę w przyjaznej atmosferze. 

 
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego wraz ze zgodą  

na przetwarzanie danych osobowych . 
 
 

GiP Consulting 

ul. Żelazna 59 lok. 402 
00-848 Warszawa 

e-mail: kj@gipconsulting.pl 
 

Prosimy o umieszczenie numeru referencyjnego w temacie e-mail. 

 
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami. 

Zgłaszającym się gwarantujemy pełną dyskrecję. 
 

www.gipconsulting.pl 
 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: 
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach oraz pozyskanych w toku przeprowadzanych testów 
psychologicznych, testów umiejętności i predyspozycji zawodowych (zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r. 
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dla celów związanych z procesem rekrutacji prowadzonym przez Administratora ww. danych: GiP Consulting Iwonna Szumilas 
 z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 59 lok. 402, 00-848. Niniejsza zgoda obejmuje również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w przyszłości 
 o ile nie zmieni się cel przetwarzania. Zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do przetwarzanych danych osobowych oraz prawie 
do ich poprawiania." 


