W chwili obecnej do Grupy PBI Sp. z o.o. w Sandomierzu, poszukujemy kandydatów/kandydatek na
stanowisko:

Specjalista ds. komunikacji marketingowej
Miejsce pracy: Sandomierz/Kraśnik lub Żołynia

Twój zakres obowiązków:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna na temat działań prowadzonych w zakresie projektów
infrastrukturalnych
aktywna promocja prowadzonych działań
współpraca z podmiotami zewnętrznymi, w tym instytucjami publicznymi
organizacja obecności Spółki w wydarzeniach branżowych
reprezentowanie Spółki na wydarzeniach branżowych
przygotowywanie notatek prasowych
współpraca z zewnętrznymi podwykonawcami – drukarniami, agencjami graficznymi,
agencjami reklamowymi
współpraca z mediami w celu bieżące komunikacji prowadzonych projektów
tworzenie materiałów reklamowych dotyczących oferowanych usług i produktów
dbałość o jakość i dostępność materiałów marketingowych, oznakowania obiektów
i prowadzonych budów oraz floty specjalistycznej
organizacja wydarzeń specjalnych dla Pracowników
promocja działań prowadzonych przez Spółkę w Social Mediach
bieżące monitorowanie i analiza informacji rynkowych

Nasze wymagania:
•
•
•
•
•
•
•

wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: marketing, dziennikarstwo, Public Relation
minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie komunikacji marketingowej i/lub PR
doświadczenie we współpracy z sektorem administracji publicznej będzie dodatkowym atutem
lekkie pióro, umiejętność analitycznego myślenia i planowania, inicjatywa, terminowość
w realizacji powierzonych zadań
odporność na stres i umiejętność pacy pod presją czasu
znajomość pakietu MS Office i CMS oparty na Wordpress
prawo jazdy kat. B

Oferujemy:
•
•
•

stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
możliwości rozwoju zawodowego
pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie

Zainteresowanych Kandydatów prosimy o przesłanie aplikacji zawierających CV do dnia 3 stycznia
2022 roku na adres e-mail: praca@grupapbi.eu

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi Kandydatami.

Prosimy o dołączenie oświadczenia o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych przez Grupa PBI Sp. z o.o., ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz dla potrzeb realizacji
procesu rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. komunikacji marketingowej, w zakresie informacji
zawartych w CV oraz pozostałych dokumentach, które przedkładam. Jest mi wiadome, że: podanie
danych osobowych jest całkowicie dobrowolne; zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie;
wycofanie udzielonej przeze mnie zgody nie wypłynie na zgodność przetwarzania z prawem, jakie
miało miejsce przed wycofaniem zgody (wycofanie zgody nie powoduje skutków prawnych wstecz)”.

