
 

Jeżeli chciałbyś wesprzeć nas w  tym ciekawym i wymagającym przedsięwzięciu, przekonaj nas, że jesteś właściwą osobą na to  stanowisko. Z chęcią przyjmiemy Twoje CV, 
oraz list motywacyjny w języku polskim oraz angielskim (mile widziana wersja w j. niemieckim), w formie elektronicznej lub za pomocą formularza kontaktowego z dopiskiem 
stanowiska na jakie jest wysyłana aplikacja. W przypadku pytań prosimy o kontakt: telefoniczny: +48 91 813 64 64, bądź mailowy: HR@st3-offshore.com 

 

Nadesłanych ofert nie zwracamy. Uprzejmie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami. Prosimy o dołączenie 
następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji zgodnie z ustawą 
z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poz. zm.). 

ST³ Offshore  
 
to szczeciński, innowacyjny dostawca stalowych 
fundamentów na potrzeby rozwijającej się morskiej 
energetyki wiatrowej.  
 
Nasza fabryka jest jedną z najnowocześniejszych  
w Europie. Wykorzystujemy najnowsze technologie 
produkcji seryjnej. Wyróżnia nas własny dział 
inżynierii i projektowania, wysoki poziom 
automatyzacji i unikalne technologie spawalnicze.  
 
Zapewniamy najwyższe standardy jakości  
i bezpieczeństwa. 
 
 
 
 
ST³ Offshore sp. z o.o. 
Ul. Brdowska 5 
PL 71-700 Szczecin 
  
T: +48 91 813 6464 
F: +48 91 813 6465 
www.st3-offshore.com 
HR@st3-offshore.com 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW 
 

WYMAGANE KWALIFIKACJE 

OFERUJEMY 

ASYSTENT /-KA 
ZARZĄDU (K/M) 

 

Osoba odpowiedzialna za wspomaganie Zarządu w wykonywaniu obowiązków służbowych oraz sprawne funkcjonowanie 
sekretariatu. 

 
• Ścisła współpraca z Zarządem spółki. 
• Prowadzenia kalendarza spotkań członków Zarządu. 
• Koordynacja podróży służbowych  krajowych i zagranicznych 

członków Zarządu. 
• Przygotowywanie raportów i analiz na potrzeby Zarządu. 
• Obsługa sekretariatu oraz zarządzanie budynkiem. 
• Zarządzanie pocztą tradycyjną i elektroniczną wpływającą  

do sekretariatu. 
• Przygotowywanie odpowiednich materiałów informacyjnych 

niezbędnych przed  spotkaniami zarówno wewnętrznymi  
jak i zewnętrznymi. 

• Współpraca ze wszystkimi działami. 
 
 
 
  

• Wykształcenie wyższe.  
• Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku. 
• Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym w mowie  

i piśmie. 
• Mile widziana znajomość języka niemieckiego. 
• Dobra znajomość pakietu MS Office. 
• Wysoko rozwinięte umiejętności  organizacyjne oraz interpersonalne. 
• Wysoka kultura osobista. 
 

 
 
 

• Pracę w międzynarodowej firmie. 
• Stabilne warunki pracy. 
• Możliwość rozwoju zawodowego. 
• Szeroki pakiet socjalny (w tym prywatna opieka medyczna). 
• Niezbędne narzędzia pracy. 


