
 

 

POSZUKUJEMY  

osób do pracy na stanowisko 

PRACOWNIK DZIAŁU MARKETINGU 

INNEKO Spółka z o o.o. poszukuje osób do pracy na stanowisko: 

 

Pracownik Działu Marketingu 

Miejsce pracy: Gorzów Wlkp. 

Region : lubuskie  

 

Opis stanowiska: 

 

 tworzenie i realizacja strategii marketingowej firmy 

 planowanie budżetu marketingowego 

 zarzadzanie reklamą firmy 

 współpraca z partnerami firmy 

 kreowanie i budowanie pozytywnego wizerunku firmy 

 wspieranie kampanii i wdrażanie strategii marketingowej 

 osiąganie postawionych celów 

 wsparcie bieżących działań marketingowych 

 organizacja eventów, konferencji i imprez promujących Grupę Kapitałową  

Wymagania: 

 wykształcenie średnie lub wyższe (marketing i zarządzanie) lub pokrewne; 

 mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku; 

 umiejętność nawiązywania kontaktów; 

 gotowość podjęcia pracy od zaraz; 

 kreatywność, twórczość i niestandardowość 

 dobra znajomość pakietu MS Office 

 zdolność do działania pod presją czasu; 

 inicjatywa , pro- aktywność i dokładność ; 

 samodzielność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki; 

 bardzo dobra organizacja pracy 

 umiejętność pracy w zespole; 

 

Oferujemy: 

 stabilne warunki zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku pracy 

 zatrudnienie na podstawie umowy o pracę; 

 atrakcyjny i motywujący system wynagrodzeń 

 pełen pakiet świadczeń socjalnych 

 pełne wyzwań stanowisko pracy w bardzo dynamicznym środowisku 

 szkolenia i możliwość rozwoju zawodowego, 

 narzędzia niezbędne do wykonywania pracy 



 przyjazne środowisko pracy 

 

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesłanie CV wraz z klauzulą wyrażającą zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych na adres mailowy:  rekrutacja@inneko.pl lub kontakt osobisty w siedzibie Spółki w Gorzowie 

Wlkp., przy ul. Teatralnej 49 lub pod numerem telefonu : 609 001 516 lub 662 185 409  

 

W CV prosimy o załączenie klauzuli:  

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Inneko Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie 

Wlkp., ul. Teatralna 49, dla potrzeb niezbędnych do prawidłowej realizacji procesów rekrutacji zgodnie z ustawą o 

ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1979 (Dz.U. nr 133, poz. 883). 

 

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia. 
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