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Firma
Górecki & Partnerzy to:
• Jedyna Firma rekrutacyjna wykorzystująca usługę
Executive Search w sektorze medycznym
• 5 Partnerów, w tym założyciel Mariusz Górecki oraz
Andrzej Floriańczyk i Sławomir Krawczyński,
specjaliści sektora medycznego
• Firma współpracująca z wiodącymi firmami
z branży medycznej i farmaceutycznej
• Usługi w zakresie: Executive Search, Interim
Management, HR Management, Training &
Development
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Geneza
• Górecki & Partnerzy powstała w 2010 roku
• Unikalne cechy zespołu Górecki & Partnerzy
Doświadczenie z agencji doradztwa personalnego & Firm międzynarodowych

Wieloletnie doświadczenie & Szerokie kontakty
Rozwinięta metodologia
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Zakres działalności
 Poszukiwania metodą Executive Search
 doprecyzowanie oczekiwań klienta & wybranie pożądanego kandydata
 aktywne docieranie do najlepszych kandydatów na rynku

 Realizacja przez zespół dwóch Partnerów
 Regularne raporty na każdym etapie
 Pierwsza grupa kandydatów po okresie
krótszym niż 6 tygodni
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Executive Search
OCENA STANU
OBECNEGO
- Diagnostyka sytuacji
biznesowej firmy w
kontekście rekrutacji
- Porównanie sytuacji do
innych firm

•Sporządzenie profilu
kandydata oraz
rekomendacji
sektorów i firm z
wymaganymi
kompetencjami
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PROCES REKRUTACJI
- Identyfikacja kluczowych
osób w wybranych firmach
- Nawiązanie kontaktów z
potencjalnymi kandydatami
- Selekcja za pomocą
wywiadu kompetencyjnego
- wywiady, zebranie
referencji i prezentacja
kandydatów

WDROŻENIE NOWEJ
OSOBY
- Pomoc w adaptacji na
nowym stanowisku

- Możliwość facylitacji całego
zespołu

- Pomoc w przygotowaniu
oferty i w negocjacjach

•Pomoc przy
wyborze
najlepszego
kandydata

• Szybkie dojście
nowej osoby do
najwyższej
efektywności
pracy
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Proponowany zakres współpracy ze
Stowarzyszeniem
• Wsparcie procesów rekrutacyjnych
• Wsparcie w tworzeniu i redagowaniu strony
internetowej
pod
kątem
doradztwa
personalnego
• Wsparcie w tworzeniu
ścieżek kariery
w poszczególnych jednostkach
• Interim Management
• HR Management
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Konsultanci
Mariusz Górecki - Partner
• 17-letnie doświadczenie
• pracował w najbardziej renomowanych firmach. Od
2004 roku prowadzi własną działalność, wspierając
klientów w Polsce i regionie Europy Środkowo –
Wschodniej
• specjalizuje się w branży usług finansowych
(fundusze inwestycyjne) i sektorze medycznym
• posiada znaczące doświadczenie w obsadzaniu
stanowisk: najwyższego szczebla, departamentu
marketingu i sprzedaży, jak i prawników
• ukończył
z dyplomem magistra Akademię
Ekonomiczną w Katowicach
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Konsultanci
Andrzej Floriańczyk- Partner
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

specjalizuje się w świadczeniu usług Executive Search dla
sektora medycznego
Interim Managemnt
HR Management
Training & Development
posiada 15-letnie doświadczenie w branży medycznej na
stanowiskach sprzedażowych
jako osoba na stanowisku kierowniczym, ma wieloletnie
doświadczenie w rekrutacji pracowników na stanowiska
sprzedażowe oraz specjalistyczne, związane z branżą
farmaceutyczną.
Absolwent wydziału Prawa UJ
MBA SGH
Egzamin Radcowski
Uprawnienia Trenera Biznesu
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Konsultanci
Sławomir Krawczyński – Partner
W firmie Górecki & Partnerzy specjalizuje się w świadczeniu usług
executive search dla sektora medycznego.
Posiada 15-letnie doświadczenie w branży farmaceutycznej na
stanowiskach sprzedażowych. Swoją karierę rozpoczął od własnej
działalności jako fizjoterapeuta. Osiągając stopniowo kolejne szczeble
kariery, objął ostatecznie stanowisko Starszego Kierownika
Regionalnego w firmie Pfizer Polska Sp. z o.o. Posiada gruntowną
wiedzę o rynku farmaceutycznym i jego specyfice. Jako osoba na
stanowisku kierowniczym, ma również wieloletnie doświadczenie
w rekrutacji pracowników na stanowiska sprzedażowe oraz
specjalistyczne, związane z branżą medyczną.
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Kontakt
Górecki & Partnerzy
ul. Śniadeckich 18/5
00-656 Warszawa

www.mgorecki.pl
Mariusz Górecki
tel. +48 604 296 144
mgorecki@mgorecki.pl

Sławomir Krawczyński
tel. +48 603 631 820
skrawczynski@mgorecki.pl
Andrzej Floriańczyk tel. +48 792 0117 51
sflorianczyk@mgorecki.pl
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