Grodków, dnia 14 lutego 2019 r.

Lider w zakresie kompleksowego zaopatrzenia rolnictwa i obrotu płodami rolnymi działający od 25
lat na rynku w Polsce południowo-zachodniej, w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje do
pracy na stanowisko
Stanowisko:

SPECJALISTA DS. MARKETINGU

Miejsce pracy:

Nowa Wieś Mała, 49-200 Grodkowa (opolskie)

Główne zadania:

- przygotowanie i nadzór nad materiałami reklamowymi i informacyjnymi
- kreowanie i kształtowanie wizerunku firmy oraz rozwijanie relacji z klientami
- organizowanie akcji promocyjnych i reklamowych oraz spotkań i eventów
- kształtowanie strategii marketingowej, wsparcie realizacji bieżących projektów
- współpraca z mediami, agencjami reklamowymi i drukarniami
- pozyskiwanie i gromadzenie informacji oraz prowadzenie badań rynkowych
- analiza prowadzonych działań marketingowych i opracowywanie prezentacji
- współpraca z zespołami sprzedażowymi oraz branżystami
- administrowanie i współtworzenie stron internetowych,
- wsparcie działań w portalach społecznościowych,

Wymagania:

- wykształcenie wyższe lub średnie kierunkowe (marketing, reklama lub pokrewne)
- praktyczna znajomość narzędzi marketingowych (online i offline)
- umiejętność tworzenia tekstów i materiałów marketingowych
- mile widziane minimum roczne doświadczenie na podobnym stanowisku
- wysokie zdolności organizacyjne
- znajomość obsługi komputera oraz pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
- znajomość obsługi programów graficznych Corel Draw, Adobe Photoshop, Canva – mile widziana
- praw jazdy kat. B
- odporność na stres, dyspozycyjność, samodzielność i odpowiedzialność
- łatwość nawiązywania kontaktów, komunikatywność, brak lęku przed
wystąpieniami publicznymi, kreatywność i zaangażowanie w pracy
- wskazana znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego

Oferujemy:

- pracę w nowoczesnej i stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
- możliwość rozwoju zawodowego
- umowę o pracę oraz atrakcyjne warunki finansowe
- niezbędne narzędzia pracy
- system szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych

Forma kontaktu:

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy o przesyłanie na adres e-mail:
marketing.hero@agroas.pl lub pocztą na adres firmy: ul. Otmuchowska 4e, 49-200 Grodków
W temacie wiadomości lub na kopercie prosimy wpisać: MARKETING HERO
Prosimy o dopisanie klauzuli zawierającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Np.:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PHU Agro-As Z.Bednarski & A.Sajdutka sp.j.
w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym na aplikowane stanowisko.
Informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z Dyrektorem Działem Marketingu – tel. 608 037 025

