
Na rynku pracy trwa obecnie zażarta walka o wykwalifikowanych pracowników. Organizacje
muszą zmagać się z długotrwałym procesem poszukiwania potencjalnych kandydatów oraz
wysokimi kosztami powtarzanej, nietrafionej (bo szybkiej) rekrutacji. Do tego dochodzi
czasochłonny proces wdrożenia i rozwoju kompetencji nowo przyjętych członków zespołu.
Niedobór ekspertów ze specjalistycznymi kompetencjami powoduje, że skuteczna rekrutacja
trwa dłużej.
expertNOW to kompleksowa i efektywna odpowiedź na wyzwania kadrowe przedsiębiorstw.
Eksperci Gekko advisoryNOW są gotowi „na żądanie” wspierać klientów pod wskazanym
adresem, w określonym okresie i wybranym wymiarze etatu. Są to wykwalifikowani specjaliści i
menadżerowie mogący prowadzić zarówno złożone projekty, zarządzać zespołami, jak i
realizować bieżącą działalność operacyjną i transakcyjną.

Prosty, szybki i efektywny proces:Przykładowe profile expertNOW
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Określenie przez klienta 

szczegółowych wymagań/ ram 

czasowych

Przesłanie zapytania ofertowego 

do kontakt@advisorynow.pl

Otrzymanie przez klienta profili 

kandydatów i wyceny

Wybór kandydata i podpisanie 

umowy

mailto:kontakt@advisorynow.pl


Violetta Małek 

Managing Partner
mob. +48 606 564 406

violetta.malek@advisorynow.pl

Gekko advisoryNOW Sp. z o.o.
Spektrum Tower

ul. Twarda 18 | 00-105 

Warszawa

tel. +48 22 295 69 60

www.advisorynow.pl

Paweł Młyński
Partner

mob. +48 601 222 925

pawel.mlynski@advisorynow.pl

Korzyści współpracy 

w ramach expertNOW

Możliwość natychmiastowego zapeł-

nienia luk kompetencyjnych oraz
transferu wiedzy – dzięki szerokiemu

zakresowi kompetencji ekspertów i

doświadczeniu w dzieleniu się wiedzą

Elastyczny dostęp do wykwalifikowanej
kadry – łatwy dostęp, dostosowanie

zaangażowania ekspertów do potrzeb i

harmonogramu klienta

Oszczędność czasu – dzięki usłudze

expertNOW organizacje zyskują czas

zarówno na etapie pozyskiwania

niezbędnych kompetencji (cały proces

trwa 2-5 dni) jak i dzięki braku

konieczności długotrwałego szkolenia

nowego pracownika

Konkurencyjne stawki zaangażowania
ekspertów – expertNOW łączy wysoką

jakość usług i ekspertyzę z atrakcyjną

ceną

expertNOW zapewnia 

większą wartość:

niż projekty konsultingowe dzięki:
▪ konkurencyjnej cenie,

▪ większej elastyczności

▪ krótkiemu czasowi od zgłoszenia

zapotrzebowania do podpisania

umowy;

niż zatrudnianie pracowników dzięki:
▪ swobodnemu wyborowi okresu

zatrudnienia,

▪ niepodleganiu pod Kodeks Pracy,

▪ szybkiemu dostępowi do wykwa-

lifikowanej kadry;

niż zwykły interim dzięki:
▪ bieżącemu wsparciu eksperta

przez zespół Gekko advisoryNOW

(wsparcie: procesowe, podat-

kowe, księgowe, prawne)

Przykładowe projekty 

expertNOW
Gekko advisoryNOW

Jesteśmy Nową firmą doradczą, której DNA to

doświadczenie i nowoczesność. Firmą, która buduje z

klientami efektywną, nowoczesną i Otwartą relację

zapewniając najwyższe standardy komunikacji, aby

stać się zaufanym i Wybranym doradcą.

Zespół Gekko advisoryNOW to kompetentni,

utalentowani konsultanci wywodzący się z Big4 oraz

doświadczeni analitycy finansowi i eksperci biznesowi

z wielu branż w Polsce i na świecie.

Firma farmaceutyczna – 6-miesięczne

wsparcie Kontrolera Finansowego w

procesie zamykania miesiąca,

uzgadniania kont, raportowania

wewnętrznego i zewnętrznego, kontroli

procesu kalkulacji podatków.

Firma z branży wydawniczej – 3-

miesięczne wsparcie eksperta z zakresu

księgowości, rozliczeń z kontrahentami i

spółkami powiązanymi oraz weryfikacji

umów.
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