Dla naszego Klienta – firmy z niemieckim kapitałem, będącej jednym z liderów w branży producentów
automatyki przemysłowej, specjalizującej się w sensoryce, systemach identyfikacji radiowej RFID,
przemysłowych sieciach komunikacyjnych oraz systemach bezpieczeństwa dla przemysłu, poszukujemy
kandydatów na stanowisko:
Szukamy osób, które są dobrze zorganizowane i kreatywne. Nie jest konieczne, aby kandydat posiadał
doświadczenie, dlatego zapraszamy również osoby uczące się i absolwentów.
Dla nas liczy się motywacja, chęć uczenia się, podnoszenia swoich umiejętności i zdobywania nowych
doświadczeń.
Specjalista ds. Marketingu
Miejsce pracy: Opole
Chcemy powierzyć Ci takie zadania jak:









Tworzenie treści do materiałów reklamowych - mediów drukowanych i elektronicznych w komunikacji
wewnętrznej i zewnętrznej.
Prowadzenie kampanii marketingowych z wykorzystaniem strony internetowej, social media i innych
form dotarcia do klienta (również tych tradycyjnych).
Koordynacja i zlecanie realizacji materiałów reklamowych.
Współpraca z podmiotami zewnętrznymi przy realizacji projektów: agencjami reklamowymi,
eventowymi, interaktywnymi, drukarniami itp.
Organizowanie targów, konferencji, szkoleń oraz eventów firmowych.
Budowanie i utrzymywanie trwałych, pozytywnych relacji z partnerami biznesowymi firmy.
Odpowiedzialność za realizację planu i budżetu marketingowego oraz prowadzenie skutecznych
negocjacji cenowych z dostawcami.
Analizowanie i raportowanie efektywności prowadzonych działań i projektów.

U kandydatów zwracamy uwagę na:







Wykształcenie kierunkowe lub aktualną naukę na kierunku zbieżnym z zakresem obowiązków.
Wysoką motywację do pracy i chęć uczenia się, zdobywania nowych doświadczeń.
Kreatywność, otwartość umysłu na niekonwencjonalne rozwiązania, a także łatwość w nawiązywaniu
kontaktów biznesowych.
Znajomość zagadnień dotyczących reklamy i promocji.
Komunikatywną znajomość j. angielskiego.
Prawo jazdy kat. B.

Nasza oferta dla Ciebie:







Umowa o pracę na pełny etat.
Atrakcyjne wynagrodzenie zasadnicze oraz wysokie premie.
Pakiet korzyści socjalnych, w tym m. in. karta MultiSport, dodatkowe ubezpieczenie oraz pakiet
świadczeń medycznych.
Praca w nowoczesnej firmie z niemieckim kapitałem, z uznaną marką o światowym zasięgu.
Dostęp do profesjonalnych szkoleń zawodowych.
Możliwość realizacji własnych pomysłów i rozwiązań – doceniamy osoby kreatywne i pomysłowe.

W CV prosimy o dopisanie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz po jego zakończeniu na potrzeby kolejnych rekrutacji, zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662).

