
 

 
 

FORMEDIS Medical Management & Consulting to firma świadcząca usługi doradcze dla rynku 

ochrony zdrowia. Specjalizujemy się w realizacji audytów i programów naprawczych dla szpitali 

publicznych, strategicznym doradztwie biznesowym dla placówek prywatnych oraz pełnieniu roli 

doradców transakcyjnych w procesach fuzji/przejęć realizowanych głównie w branży medycznej. 

Obecnie FORMEDIS to jeden z liderów doradztwa medycznego w kraju. Jesteśmy firmą rodzinną, 

zlokalizowaną w Poznaniu, która jest obecna na rynku konsultingu medycznego od 7 lat. Wśród 

naszych klientów są zarówno małe podmioty lecznicze, jak również szpitale powiatowe  

i marszałkowskie oraz ich właściciele (samorządy) a także pozostali interesariusze rynku medycznego. 

Współpracowaliśmy m.in. z Ministerstwem Zdrowia, PGE Polską Grupą Energetyczną,  

EMC Instytutem Medycznym, PZU Zdrowie, Neuca, Grupą Grassavoye, Swissmed. 

W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy osoby do pracy na stanowisku: 

ASYSTENT/KA ZARZĄDU  

 

LOKALIZACJA: Poznań 

TERMIN ROZPOCZĘCIA: od zaraz, po odbyciu dwóch etapów rekrutacji 

Ofertę kierujemy do osób posiadających doświadczenie zawodowe jak również do absolwentów  

i studentów studiów dziennych z pełną lub prawie pełną dyspozycyjnością.  

ZADANIA: 

+ zarządzaniem biurem zarządu; 

+ pozyskiwanie nowych klientów w drodze rozmów telefonicznych i korespondencji mailowej; 

+ opracowywanie zleconych materiałów; 

+ zarządzanie pisemną korespondencją i obiegiem dokumentów wewnątrz firmy; 

+ prowadzenie firmowej strony www oraz firmowych portalami social media (facebook, twitter, 

linkedin); 

+ organizacja i uczestnictwo w wyjazdach służbowych na terenie kraju; 

+ uczestnictwo w projektach z zakresu doradztwa w ochronie zdrowia realizowanych przez 

firmę w obszarze opracowywania analiz rynkowych i branżowych (audyty podmiotów 

medycznych, opracowywanie planów restrukturyzacyjnych, doradztwo transakcyjne). 

OCZEKIWANIA: 

+ wykształcenie wyższe lub w trakcie ostatnich lat studiów magisterskich; 



 

 
 

+ biegła obsługa środowiska MS Office; 

+ samodzielność i doskonała organizacja pracy; 

+ łatwość nawiązywania kontaktów; 

+ wysoka kultura osobista i inteligencja. 

MILE WIDZIANE: 

+ zainteresowanie branżą ochrony zdrowia; 

+ znajomość języków obcych. 

OFERUJEMY: 

+ rozwój osobisty; 

+ elastyczną formę i wymiar zatrudnienia; 

+ możliwość zdobywania doświadczenia w branży ochrony zdrowia; 

+ pracę we współpracy ze specjalistami i praktykami rynku ochrony zdrowia; 

+ udział w projektach z zakresu ochrony zdrowia, a w konsekwencji poszerzanie wiedzy 

branżowej o rynku medycznym. 

Osoby zainteresowane przedstawioną ofertą pracy prosimy o wysłanie swojego CV na adres 

biuro@formedis.pl z dopiskiem: Asystent/ka. Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę  

na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji 

zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (DZ.U. nr 133, poz. 883). 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami. 
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