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Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko: 

Specjalista ds. Marketingu 

Miejsce pracy: Gniezno 

Twój zakres obowiązków 

 Współtworzenie i koordynacja działań marketingowych oraz promocyjnych dla marek 
własnych, zgodnie z ich strategią,  

 Przygotowywanie materiałów marketingowych - ulotki, broszury, katalogi materiały 
digitalowe, inne (współpraca z grafikiem), 

 Koordynacja poprawności komunikacji marek w kanałach sprzedaży i promocji zgodnie z 
określoną strategią i key visual,  

 Śledzenie trendów marketingowych i sprzedażowych w internecie – formułowanie wniosków 
oraz propozycji działań,  

 Koordynowanie działań content marketingowych i social media – weryfikacja poprawności, 
kreowanie nowych tematów, aktualizacja tekstów na stronach www, współpraca z 
influencerami/agencjami marketingowymi, 

 Podstawowa orientacja w rynku pod kątem potrzeb klientów i działań konkurencji. 
 Badanie i analiza efektów prowadzonych działań marketingowych. 

Nasze wymagania 

 Wykształcenie marketingowe lub pokrewne  – min. licencjackie, 
 Min. 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w dziale marketingu lub w agencji 

marketingowej, 
 Znajomość trendów oraz nowości w marketingu offline oraz online,  
 Lekkie pióro, kreatywność , otwartość na nowości i trendy rynkowe, 
 Komunikatywność, zaangażowanie i umiejętność pracy w zespole, 
 Samodzielność w planowaniu i organizacji czasu pracy, 
 Znajomość programu PowerPoint oraz środowiska Wordpress będzie dodatkowym atutem, 
 Znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem. 

To oferujemy 

 wynagrodzenie stałe z dodatkiem premiowym; 
 możliwość zdobywania nowych doświadczeń zawodowych; 
 reprezentowanie firmy o ugruntowanej pozycji na rynku; 
 samodzielne organizowanie swojego dnia pracy; 
 szansę na szkolenia i podnoszenie kwalifikacji. 

Dodatkowe benefity:  

 Bogaty pakiet socjalny: paczki i bony świąteczne, preferencyjny program pożyczek, wyprawki dla dzieci; 
 Atrakcyjny rabat pracowniczy na produkty z oferty Altom; 
 Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie. 

https://altom.pl/o-nas/


 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.  

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. 

 

Poprosimy o dodanie klauzuli: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej ofercie pracy przez: Altom Sp. z o.o. 

Sp.k. z siedzibą w Gnieźnie, jako ich administratora, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.” 

 

Jeżeli jesteś zainteresowany(a), aby Twoja oferta była brana pod uwagę w innych rekrutacjach przez nas prowadzonych, 

prosimy o złożenie dodatkowego oświadczenia następującej treści: 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej ofercie pracy na potrzeby innych 

procesów rekrutacji prowadzonych przez Altom Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Gnieźnie” 

 

 


