Polska Sp. z o.o sp.k. to najczęściej wybierany partner SOLIDWORKS
w Polsce! Istniejemy od 2002 roku, mamy 5 oddziałów i blisko 100-osobowy zespół. Jesteśmy
dostawcą rozwiązań SOLIDWORKS, WOODEXPERT, CAMWORKS oraz MICROSOFT w zakresie
CAD/CAM/CAE/PDM/ERP. SOLIDEXPERT to grono zaangażowanych i pełnych pasji osób,
do których możesz dołączyć również Ty!

SPECJALISTA DS. MARKETINGU
Miejsce pracy: Kraków
Zadania:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Kreowanie i realizacja kampanii marketingowych
Prowadzenie profili społecznościowych
Koordynacja i współtworzenie materiałów promocyjnych, treści marketingowych (artykuły, grafiki,
wideo)
Prowadzenie strony internetowej (np. dodawanie treści)
Organizacja wydarzeń marketingowych/PR, tj. konferencje, meetupy, webinary, targi
Współpraca z partnerami zewnętrznymi, agencjami, drukarniami, tłumaczami, w tym
negocjowanie warunków współpracy
Monitoring i analiza efektywności prowadzonych działań oraz raportowanie wyników

Wymagania:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Minimum roczne doświadczenie pracy w marketingu lub na podobnym stanowisku
Dobra znajomość języka angielskiego
Dobra znajomość pakietu Adobe (Photoshop, Indesign, Illustrator, znajomość Premiere Pro będzie
dodatkowym atutem)
Umiejętność obsługi systemu WordPress
Samodzielność, kreatywność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy zespołowej oraz chęć
rozwoju
Znajomość zagadnień z zakresu SEO, content marketingu, email marketingu, digital marketingu
Wysokie poczucie estetyki

Mile widziane:
▪ Znajomość narzędzi marketingowych (FB Manager Reklam, Google Analytics)

Oferujemy:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
Szkolenia produktowe i wdrożenie na stanowisku pracy
Pakiet benefitów (dofinansowanie do ubezpieczenia grupowego na życie, do prywatnej opieki
medycznej oraz do karty benefit)
Finansowany przez pracodawcę kurs języka angielskiego i/lub niemieckiego
Przejrzysty system premiowy
Ciekawa pracę , moc nowych wyzwań i możliwość rozwoju

Złóż swoją aplikację wysyłając do nas CV na adres praca@solidexpert.com
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:
„Wyrażam zgodę, w rozumieniu Art. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), na przetwarzanie moich danych osobowych przez SOLIDEXPERT POLSKA Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.” Informujemy, że Administratorem
danych jest SOLIDEXPERT POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Dane zbierane są dla potrzeb aktualnej i przyszłej rekrutacji. Pana/Pani dane będę
przechowywane w bazie przez okres dwóch lat od zakończenia procesu rekrutacyjnego. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, ale niezbędna
do udziału w procesie rekrutacji. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w każdym momencie.

