
СПЕЦІАЛІСТ МАРКЕТИНГУ 
Місце праці: Kraków 

Завдання: 
• Створення та проведення маркетингових кампаній
• Участь у розробці та реалізації маркетингової стратегії компанії
• Розробка маркетингового контенту, тобто дописів, змісту веб-сайтів, статей блогу тощо
• Координація та участь у створенні та виготовленні рекламних матеріалів, прес-релізів,

відео
та фотосесії

• Запуск веб-сайту – координація та розширення його вмісту
• Підготовка графіки (банери, пости, брошури, електронні книги, друк, графіка веб-сайтів,

поліграфія, гаджети тощо) та відео для просування продуктів і послуг, маркетингові
кампанії та медіакомунікації

• Організація маркетингових / PR-подій, наприклад, конференцій, зустрічей, вебінарів,
торгових ярмарків

• Підтримка соціальних каналів компанії (Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitter)
• Співпраця із зовнішніми партнерами, агентствами, друкарнями, перекладачами,

порталами, у тому числі узгодження умов співпраці
• Моніторинг та аналіз ефективності проведеної діяльності та звітність про результати
• Співпраця з іншими підрозділами компанії

Вимоги: 
• Досвід роботи в маркетингу або на аналогічній посаді не менше 2 років
• Дуже добре володіння англійською мовою
• Дуже добре знання пакету Adobe (Photoshop, Indesign, Illustrator, Premier Pro)
• Можливість використання системи WordPress
• Незалежність, креативність, хороша організація роботи, почуття естетики, навички роботи в

команді та бажання розвиватися
• Знання питань у сфері SEO, контент-маркетингу, email-маркетингу, цифрового маркетингу
• Додатковою перевагою буде знання маркетингових інструментів (FB Advertising Manager,

Google Analytics)
Пропонуємо: 
 Працевлаштування за трудовим договором
 Навчання продукту та впровадження на робочому місці
 Пакет пільг (співфінансування групового страхування життя, приватного медичного

обслуговування та пільгової картки)
 Спонсований роботодавцем курс англійської та/або німецької мов

   

        Polska Sp. z o.o sp.k. є найбільш популярним партнером 
SOLIDWORKS у Польщі! Ми працюємо з 2002 року, маємо 5 філії та команду понад 
100 співробітників. Ми постачаємо розв’язання SOLIDWORKS, WOODEXPERT, CAMWORKS 
та MICROSOFT у сфері CAD / CAM / CAE / PDM / ERP. SOLIDEXPERT - це група відданих і  
завзятих людей, до яких ви також можете приєднатися! 

Подайте заявку, надіславши нам своє резюме на адресу praca@solidexpert.com 

Будь ласка, додайте до свого резюме наступний пункт:«Я даю згоду, у розумінні статті 4 Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 
квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільне переміщення такі дані та скасування Директиви 95/46 / EC (Загальне 
положення про захист даних) від 27 квітня 2016 року (Вісник законів UE.L № 119, стор. 1) щодо обробки моїх персональних даних компанією SOLIDEXPERT 
POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. к., G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków для проведення процедури набору». Зверніть увагу, що 
розпорядником даних є SOLIDEXPERT POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Дані збираються для цілей поточного та майбутнього найму. 
Ваші дані будуть зберігатися в базі даних протягом двох років з моменту завершення процесу найму. Згода на обробку персональних даних є добровільною, але 
необхідною для участі в процесі найму. Згода на обробку персональних даних може бути відкликана в будь-який час.. 


