Naima sp.z o.o. jest dynamicznie rozwijającą się filią szwajcarskiej firmy Atelier-Vert-Pomme (www.atelier-vert-pomme.com)
działającej w branży wizualizacji graficznych. Podstawą sukcesu naszej firmy jest młody, ambitny i dynamiczny zespół pracowników.
W związku z szybkim rozwojem, poszukujemy kreatywnych kandydatów, chcących podjąć

pracę na stanowisku:
FRENCH PROJECT MANAGER
Poszukujemy dynamicznych i otwartych osób, które będą odpowiedzialne za:
- Pomoc w zarządzaniu funkcjonowaniem firmy- koordynacja pracy
- Kontakt z klientem francuskojęzycznym (mailowy oraz telefoniczny)
- Pozyskiwanie nowych klientów, nawiązywanie i budowanie relacji
- Koordynowanie pracy nad projektami graficznymi
- Wycenę projektów
- Nadzór nad terminowością i jakością projektów
- Wspieranie działań marketingowych firmy
- Aktywne wdrażanie procedur
- Wykonywanie tłumaczeń na potrzeby biura
- Sporządzanie wymaganych raportów
Wymagania:
- Bardzo dobra znajomość języka francuskiego umożliwiająca kontakt z zarządem oraz klientem
- Min.1 rok doświadczenia na podobnym stanowisku
- Znajomość języka angielskiego jako dodatkowy atut
- Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
- Umiejętność pracy w zespole
- Doskonała organizacja pracy
- Wysoko rozwinięte umiejętności menedżerskie
- Odpowiedzialność, umiejętność planowania i organizacji pracy
- Duża samodzielność oraz sumienność w realizacji powierzonych obowiązków
- Entuzjazm i zaangażowanie
- Doskonała organizacja pracy
- Wysoka odporność na stres
- Dyspozycyjność (również pod względem wyjazdów służbowych do Szwajcarii)

Oferujemy:
- Atrakcyjne warunki zatrudnienia
- Ciekawą pracę przy projektach graficznych, odpowiedzialne zadania
- Pracę w młodym, energicznym i międzynarodowym środowisku
- Możliwość rozwoju oraz zaplecze niezbędne do wykonywania pracy
- Biuro w centrum Łodzi
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV w języku polskim i francuskim na adres:
job@atelier-vert-pomme.com
W temacie maila prosimy wpisać swoje imię i nazwisko oraz „French Project Manager”.
Wszystkim zainteresowanym dziękujemy za przesłanie swoich aplikacji.
Zastrzegamy sobie przy tym prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do

realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z
2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).”
a także o wyrażenie zgody na zachowanie CV kandydata na potrzeby przyszłych przyszłych rekrutacji: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych przez Naima sp.z o.o. również na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

