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mieszanym. Nie jest też ona od nich wymagana, gdy firma działa wyłącznie
na rynku polskim. – Równie istotna jest umiejętność poprawnego
posługiwania się językiem polskim, nie tylko w przypadku prezesa, który jest
obcokrajowcem – twierdzi Ewa Adamczyk.
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Top 500 firm działających w Polsce.

***
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.
Najwyższe standardy etyczne firmy pozwalają na zachowanie dyskrecji
zarówno wobec klientów, jak i kandydatów.
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