DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ
Spółka WWW.RADAPRACOWNIKÓW.PL SP. Z O.O.
realizując projekt pn. „Kreator pism online i baza wiedzy sposobem na wykorzystanie
sztucznej inteligencji w systemach eksperckich” współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet: VIII Społeczeństwo informacyjne
– zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej
w dziedzinie gospodarki elektronicznej”,
poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista ds. marketingu.
Oferowane warunki zatrudnienia: umowa o pracę na pełen etat na okres realizacji projektu do
31 grudnia 2013 roku z możliwością przedłużenia w późniejszym okresie.
Serwis internetowy www.radapracowników.pl zajmuje się głównie problematyką prawa pracy
z zakresu działalności rad pracowników. Oferujemy prace w młodym prężnym zespole w spółce,
która dopiero rozpoczyna swoją działalność, co tworzy szanse na szybki rozwój zawodowy
pracowników.
Do obowiązków pracownika w szczególności należeć będzie:
nadzór nad realizacją strategii marketingowej i promocji, koordynacja działań zewnętrznych
podmiotów świadczących na rzecz Spółki usługi (agencja PR, prasa, portale, itp.),
przygotowywanie treści materiałów reklamowych, stworzenie profili Spółki w portalach
społecznościowych oraz pozyskanie i koordynacja działań związanych z reklamodawcami.
Wymagania:
 Umiejętność badania potrzeb klienta i elastycznego dopasowania się do jego potrzeb,
 Dociekliwość w zdobywaniu informacji rynkowych i ich przetwarzanie,
 Praktyczna znajomość technik sprzedaży,
 Silne nastawienie na osiąganie mierzalnych celów,
 Dobra znajomość pakietu MS Office, umiejętności wyszukiwania informacji w Internecie
 Komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, prowadzenie negocjacji
telefonicznych
 Samodzielność, zdyscyplinowanie,
 Umiejętność zarządzania czasem, pracy pod presją czasu,
Mile widziana będzie:
 umiejętność pracy w zespole,
 Dodatkowym atutem będzie znajomość zagadnień z branży reklamy, Internetu, mediów...
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie listów motywacyjnych z CV na email:
jolanta.slesicka@radapracownikow.pl lub na adres siedziby firmy ul. Św. Wincentego 130
lok. 40, 03-291 Warszawa w terminie do dnia 25.04.2011 r. do godz. 16:00.
Dokumenty winny być opatrzone klauzulą:

WWW.RADAPRACOWNIKOW.PL SP. Z O.O.
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03-291 Warszawa

e-mail: jolanta.slesicka@radapracownikow.pl
tel. 22 675 82 38, fax 22 675 82 39

DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach
przekazanych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883)."
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