
	
BOMIS®  Fundacja 

Porozumienie Profesjonalistów Ds. Wycen Doradztwa i Mediacji w Biznesie 

   
zajmująca się wycenami i opiniami rzeczoznawczymi 
www.fundacja.bomis.pl i www.rzeczoznawcy.bomis.pl 

 
poszukuje do pracy biurowej w Poznaniu 

 
Asystentki/Asystenta rzeczoznawców 

 
Opis stanowiska 

Praca biurowa przez 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, polegająca na 
- koordynowaniu pracy zespołu specjalistów; 

- przygotowywaniu syntetycznych informacji dla klientów i współpracowników; 
- wprowadzaniu danych do systemów informatycznych; 

- nadzorowaniu obiegu dokumentacji służbowej; 
- wykonywaniu innych zadań, wynikających z realizacji celów pracodawcy. 

 
Wymagania 

- otwarty umysł i wola uczenia się; 
- umiejętność posługiwania się poprawną polszczyzną w mowie i w piśmie,                          

a okazjonalnie językiem angielskim; 
- uważność i skrupulatność podczas wykonywania codziennych czynności służbowych; 

- cierpliwość i życzliwość wobec klientów i współpracowników.  
 

Gwarancja 
- umowy o pracę zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi; 

- komfortowych warunków pracy w niekonwencjonalnie zaaranżowanym biurze; 
- wsparcia przełożonych i współpracowników; 

- mocy wrażeń intelektualnych. 
 

Przekonaj nas, że warto z Tobą pracować, pisząc o sobie na adres: praca@bomis.pl 
 

Pamiętaj, że odpowiadając na to ogłoszenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich  danych osobowych w celu 
realizacji procedury rekrutacyjnej Fundacji BOMIS NIP 7792466768, która staje się administratorem Twoich 

danych. Zostałaś/ zostałeś poinformowana/y o prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie, co nie 
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie niniejszej zgody przed jej 
wycofaniem. Masz również prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo zwrócenia się do organu nadzorczego. W przypadku 
pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z konsultantem do spraw ochrony 

danych osobowych pod adresem e-mail odo@bomis.pl. 
Podstawa prawna 

Rozporządzenie 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 (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
osobowych). 


