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NAJ International obchodzi piętnastolecie istnienia, akcentując zmianę w

profilu działalności. Najstarszy krajowy doradca personalny zyskuje także

nowe logo oraz odmienioną stronę internetową.

W ciągu piętnastu lat z pomocy NAJ International skorzystało wiele firm

zarówno zagranicznych, jak i polskich. Tak długi okres działalności na

polskim rynku oraz międzynarodowy charakter firmy sprawiają, że jej

doradcy personalni dobrze znają specyfikę wielu branż. Spośród nich

należy zwrócić uwagę na bankowość, media/marketing, farmację,

logistykę, telekomunikację i budownictwo. Zdobyte w tym okresie

doświadczenie oraz uznanie pozwala rozwijać się nie tylko samej firmie,

lecz także jej klientom. 

– Ponieważ sytuacja na rynku pracy ciągle się zmienia i wymusza

nieustanne usprawnianie naszej pracy, postanowiliśmy przy okazji

obchodów piętnastolecia firmy zaakcentować fakt jej repozycjonowania –

mówi Ewa Adamczyk, Dyrektor Generalny NAJ International. – Gdy

śledzimy rynek pracy, łatwo zauważamy, że obecnie ze względu na

wzmożony proces inwestycyjny wielu nowo wchodzących do Polski firm

oraz rozwój już istniejących organizacji najwyższa kadra zarządzająca

zasypywana jest interesującymi ofertami pracy. Nasi klienci zlecają nam

coraz częściej poszukiwania członków zarządów swoich organizacji. Na tym

poziomie u potencjalnych kandydatów doceniane są doświadczenia

wyniesione z wielu, często różniących się firm oraz sukcesy menedżerskie –

dodaje Ewa Adamczyk. NAJ International przez 15 lat swojej obecności na

rynku śledził rozwój wielu wybitnych osobowości i uczestniczył w ich

rozwoju w dziewięciu sektorach. Dzięki temu jest postrzegany jako godny

zaufania doradca, który potrafi wskazać odpowiednie rozwiązanie w

każdym segmencie rynku.

Ze zmianą profilu działalności łączą się również zmiany zewnętrzne. Logo

nabrało bardziej reprezentacyjnego charakteru. Dominujące w nim kolory

niosą ze sobą treści, do których NAJ International odwołuje się w swojej

działalności. Niebieski symbolizuje otwartą przestrzeń i nieograniczone

możliwości, szary zaś – elegancję, powagę i długotrwałość. Zmieniona

została również strona internetowa NAJ International (www.naj.com.pl).

Dzięki niej łatwo można zapoznać się z działalnością firmy, stosowaną

przez nią metodologią oraz prowadzonymi projektami. Struktura nowej

strony internetowej jest przejrzysta i ułatwia znalezienie informacji. 

Wartości i zasady, jakimi kierowano się do tej pory w NAJ International,

Najczęściej czytane wiadomości
Dzisiaj | Tydzień | Miesiąc

Ubojnia drobiu, hiszpańska mucha i Pizza Express

ukarane przez Radę Etyki Reklamy

PZU wprowadza nową identyfikację wizualną

Polacy zniechęceni do programów lojalnościowych?

Kryzysy w mediach społecznościowych: raport

Medialny fenomen 'Koko Euro spoko'

Kolejny zwrot w wojnie Michalczewskiego z

Foodcare o markę Tiger

Dyskonty i supermarkety w górę - hipermarkety w

dół: ranking

 

 

 

Polecamy wydarzenia

IV International Shopper Marketing Congress 16-

17.05, Warszawa

Marketing Online: Google Analytics 17.05, Warszawa

Marketing Online: Optymalizacja Reklamy w

Internecie 18.05, Warszawa

Social Media Day (social video) 22-29.05, Wrocław,

Warszawa

PTBRiO: Moc słowa - Letnie seminarium badawcze

23-24.05, Badów k/Mszczonowa

XII spotkanie w ramach projektu Przedsiębiorcza

kobieta 23.05, Kraków

III Forum Media Innovations & Consumer

Trends 28-29.05, Warszawa

II Ogólnopolski Kongres Skuteczna Realizacja

Sprzedaży 30.05, Warszawa

III Poland Pharma Commerce Forum 30-31.05,

Warszawa

Technologia w służbie marketingu - w kierunku

organizacji XXI wieku 31.05-2.06, Worliny

Bigram (Autorytety): Lovemarks - jak stworzyć

markę, która trwale podbije rynek! 17.09, Warszawa

III Europejskie Forum Marketingu Instytucji

Naukowych i Badawczych 15-16.11, Warszawa
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do góry

Wartości i zasady, jakimi kierowano się do tej pory w NAJ International,

zachowują aktualność. – Dyskrecja wobec kandydatów oraz naszych

klientów stanowi kwestię kluczową i niepodlegającą żadnym wątpliwościom.

– podkreśla panujące w firmie standardy Ewa Adamczyk. Ponieważ polski

rynek pracy ulega ciągłym przemianom, NAJ International w dalszym ciągu

kładzie nacisk zarówno na indywidualne podejście do klienta, jak i na

znajomość uwarunkowań polskiego rynku. 

***

NAJ International specjalizuje się w rekrutacji na stanowiska najwyższego i

średniego poziomu zarządzania. Pracuje głównie dla firm

międzynarodowych obecnych na polskim rynku lub nań wchodzących.

Aktualnie firma poszerza zakres usług, realizując także projekty związane z

oceną i rozwojem kadry menedżerskiej.

Jako najstarsza firma doradztwa personalnego w Polsce, NAJ International

łączy w swojej działalności doskonałą znajomość specyfiki i uwarunkowań

polskiego rynku z wiedzą na temat sektorów i stanowisk.
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Lubię to! Bądź

pierwszym

wyślij znajomemu  wydrukuj  

Komentarze do artykułu dodaj komentarz

nie ma jeszcze komentarzy

Aby otrzymać dostęp do komentowania

proszę się zalogować

Wystarczy wpisać w poniższe pole adres e-mail, na który

otrzymują Państwo biuletyn, i przycisnąć Dalej.

twoj@email   dalej  

Nowi użytkownicy mogą uzyskać mozliwość

komentowania artykułów, zamawiając subskrypcję

naszego e-biuletynu.

Zamów subskrypcje

 

Public Relations

BRE Bank, mBank i MultiBank ze wspólnym

biurem prasowym 

2012-05-14

Lody Algida z agencją public relations 

2012-05-11

Wizerunek branży finansowej w

pokryzysowej rzeczywistości –

podsumowanie konferencji 

2012-05-10

Oilatum Soft z agencją doradztwa

marketingowego 

2012-05-09

Kampania Trenkwaldera: „Jeden człowiek, 33

zawody” 

2012-05-08

Wszystkie z tej kategorii ->

 

Najświeższe wiadomości

Kampanie reklamowe

Ruszyła kolejna edycja kampanii reklamowej

Vratizolinu 

2012-05-14

Public Relations

BRE Bank, mBank i MultiBank ze wspólnym

biurem prasowym 

2012-05-14

Design

Nowy wizerunek hokeja na trawie 

2012-05-14

Prawo

PIAP sprzeciwia się zmianom w podatkach 

2012-05-14

Kampanie reklamowe

Radosław Majdan promuje nowe „Sphinx

Menu” 

2012-05-14

Naukowych i Badawczych 15-16.11, Warszawa

zobacz wszystkie...

 

 

 

 

Najczęściej czytane artykuły

Linia mistrza Elżbieta Bartoszewska

Adidas i Nike na Allegro: znaleziono 0 przedmiotów

Jakub Müller

Przeciętny nabywca nie istnieje - wyniki Shopping

Monitor 2012 Katarzyna Jacewicz

Idealny tyłek to ten, na którym właśnie siedzisz!

Katarzyna Zemlik

Jakim szefem jest kobieta? Tomasz Gregorczyk

Alicja w krainie TNT Jacek Szlak, współpr. Jakub Müller

Z nami się nie napijesz się, Charlie? Jakub Müller

 

Ostatnie komentarze

a gdzie dobro pasażera?? stan (09:53 14-05-2012)

@Jaś redakcja (16:25 12-05-2012)

... M. (15:16 12-05-2012)

a gdzie komentarz Foodcare? Jaś (22:16 11-05-2012)

Specyficzne badanie moim zdaniem Gucci (14:03 11-

05-2012)

pozytywnie bertha (12:40 11-05-2012)

Jak na socjolożkę i doświadczoną badaczkę, artykuł

jest pełen uproszczeń Helena (10:51 11-05-2012)

 

 

Zbędnik

 

Archiwum

Inspiracje:

nr 406 (9.05)

wszystkie wydania

Tematy:

nr 389 (11.05)

wszystkie wydania

 

 

 

 

Lokata do 16,5%
Lokaty od 1 do 60 miesięcy Bez podatku belki!

www.lokatybezbelki.pl
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2012-05-14

Wszystkie wiadomości ->
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