Poszukujemy ludzi z głową!
praca.aterima.hr

Jesteśmy łowcami talentów. Z uwagą słuchamy, dzięki temu precyzyjnie trafiamy w potrzeby
i oczekiwania Klienta i Kandydata. Szukamy profesjonalnie i z zaangażowaniem, by…
znaleźć najlepszych ludzi z głową!

Specjalista ds. Marketingu
Wrocław, dolnośląskie

Umowa o pracę

Zgłoś się do nas, jeśli:
posiadasz wykształcenie wyższe z zakresu marketingu
masz minimum 3 lata doświadczenia w pracy w dziale marketingu w branży technicznej (preferowane firmy z branży
narzędziowej)
posiadasz wiedzę z zakresu obróbki skrawaniem oraz narzędzi skrawających
znasz techniki sprzedaży bezpośredniej
posługujesz się językiem angielskim w stopniu bardzo dobrym
znasz pakiet MS Office (Word, w szczególności Excel, Outlook) oraz Corel Draw
posiadasz prawo jazdy kat.B
jesteś osobą dobrze zorganizowaną i samodzielną
potrafisz skutecznie zarządzać projektami oraz pracować w grupie
Do twoich obowiązków należeć będzie:
organizacja i koordynacja wydarzeń branżowych (targów, szkoleń krajowych i zagranicznych) co najmniej 2 razy w roku
tworzenie materiałów marketingowych (informacji prasowych, artykułów technicznych, prezentacji, reklam, ulotek itp.) oraz
nadzór nad ich wydawaniem
współpraca z producentami gadżetów reklamowych, grafikami i drukarniami
dbanie o dostępność materiałów firmowych
analiza rynku konkurencji i wsparcie działu sprzedaży w codziennej pracy
stała współpraca z centralą firmy oraz firmą zewnętrzną (kampanie Google AdWords)
Wybranym kandydatom zaoferujemy:
pracę w międzynarodowej firmie
częste wyjazdy służbowe w związku z targami i szkoleniami
3-miesięczny okres próbny, następnie umowa na 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony
stałą podstawę oraz system premiowy
benefity (opieka medyczna, program emerytalny)
narzędzia pracy
możliwość rozwoju oraz podnoszenia kwalifikacji

paulina.kalita@aterima.hr

12 341 18 28

Aplikując na ogłoszenie Specjalista ds. Marketingu, wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych dla potrzeb obecnych oraz
przyszłych procesów rekrutacyjnych, prowadzonych poprzez administratora danych osobowych Grupa ATERIMA Sp. z o.o. Sp.k., 30-644 Kraków, Puszkarska 7f,
zgodnie z postanowieniami ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych są podmioty powiązane lub
współpracujące z administratorem danych. Ponadto wypełniając formularz aplikacyjny oświadczasz, że podane przez Ciebie dane osobowe są kompletne, zgodne
ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw, w tym praw osób trzecich.
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