
Компанія COSMOS in, яка створює найкосмічніші місця для відпочинку,
шукаєособистого асистента для СЕО. Ця позиція передбачає багато челенджів,
драйвуі одночасно можливість вчитись і надихатись безпосередньо від засновника
COSMOS  in.

Задачі ти будеш виконувати різноманітні - від пошуку квитків на літак, до ведення
комунікації по будівельних проєктах.
Щоб тобі було легше зорієнтуватись, ось невеликий список того, що
тибудешробити:
● організовувати зустрічі;
● вести календар СЕО;
● готувати файли, презентації для відправки клієнтам писати підсумки по

зустрічах з клієнтами;
● аналізувати ринки, і шукати оптимальні рішення.

Ідеальний асистент нашого СЕО:
● стресостійкий: не панікує, навіть коли треба на вчора організувати

презентацію для 200 управлінців;
● мультизадачний: готовий виконувати одночасно декілька своїх завдань, і

напам’ять знати календар СЕО;
● вміє пріоретизувати: в умовах велетенського потоку завдань, вміє виокремити

важливе і другорядне;
● гнучкий: байдуже, які обставини довкола - ми знаємо, що асистент нашого СЕО

знайде вихід, і купить всім кави по дорозі).

Що ми пропонуємо:
- Стати правою рукою СЕО COSMOS in - а це невичерпне джерело знань -
Можливість росту в COSMOS in. Сила цієї позиції в тому, що ти будешматинагодув
реальному часі побачити роботу різних відділів і свідомо обрати ту сферу, в якій
хотівби рости і розвиватись.
- Робота з продуктом, який дає можливість спілкуватися із цікавими людьмита
компаніями, розвивати свої soft та hard skills.



- Зустрічі з лідерами думок або просто цікавими людьми яких ми запрошуємодо нас
в гості або на навчання.
- Оплату праці, за результатами співбесіди.
- Дружній колектив та комфортний офіс у центрі Львова.

Якщо все написане тебе не лякає, а драйвить - напиши нам короткого листа,
розкажи про себе. Розкажи чому ти хочеш до нас в команду. Чекаємо твого CV з
вказанням очікувань щодо ЗП за адресою: oksana.k@cosmosin.org

Ми сильно закохані в природу, тому наша місія і велика відповідальність—
створювати об'єкти у природних локаціях та бути її адвокатами.

Наша ціль — реалізовувати найкосмічніші місця для відпочинку. Ми оцінюємосебе
за мурашками. В тебе або є мурашки, коли ти зайдеш в простір, або їх немає.

Віримо, що архітектура має бути для майбутнього. Ми базуємось на досвіді
минулого, аналізуємо використання просторів сьогодні, любимо знаходити класні
елементиз історії, але відчуваємо відповідальність створювати майбутнє.

Для нас важливо:

● Вміти ставити під сумнів усталене, те, що раніше здавалося вдалим і
шукатипокращення. Never good enough.

● Бути допитливими. Все неможливе завжди хтось мусить зробити
можливим.

● Мати сміливість ділитися найрадикальнішими крейз-ідеями, які можуть і
несприйняти.

● Бажання постійно змінюватись. Немає нічого більш постійного, ніжзміни.
Тому адаптуйся або помри. Компанія Космос — це точно про
перманентнуадаптацію.

Ти нам сильно потрібен, якщо:

● Маєш досвід у створенні реалізованих проектів
● Працюєш в архітектурі більше 3-х років
● У тебе є ідеальне розуміння: як побудована документація; як працюють програми:

Revit, Sketchup.

Ти успішний в діловому спілкуванні:

● вмієш слухати;
● ставити питання;
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● вмієш діяти в публічних/поведінкових презентаціях;
● знаєш як вести ефективні переговори (аргументація/переконання).

Твоїми обов’язками будуть:

● Створення нових проектів та концепцій
● Управління процесом реалізації проекту
● Формування етапів, необхідних для реалізації проектів та визначення їх термінів
● Організація брейнштормів та стратегічних сесій
● Організація виїздів на ділянки замовників
● Авторський нагляд за будівельною реалізацією проектів
● Комунікація із керівником будівельного проекту та підрядниками
● Комунікація з клієнтами, формування підсумків зустрічі, підготовка

мудбордівпроекту
● Підготовка презентацій проекту та зустрічі із замовником
● Формування технічного завдання проекту
● Комунікація із підрядниками, які необхідні для створення проекту

Надсилай своє резюме та реалізовані проекти, будемо створювати Космос разом!
Чекаємо твого CV з вказанням очікувань щодо ЗП за адресою:
oksana.k@cosmosin.org
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