PLASTWIL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
64-850 Ujście, ul. Wierzbowa 2
tel. 067 284 07 40 / 283 05 02
e-mail: rekrutacja@plastwil.pl

Poszukuje kandydata (-ki) na stanowisko:

Młodszy Specjalista ds. sprzedaży i promocji
Miejsce pracy: Ujście
Region: wielkopolskie

Twoje zadania:









Bieżąca obsługa i opieką nad przydzielonymi klientami
Analiza rynków pod kątem działań handlowych
Realizacja zadań marketingowo – sprzedażowych
Udział w opracowywaniu i przygotowaniu działań promocyjno-reklamowych spółki
Dbanie o dobrą reprezentację Spółki w działaniach PR (również media społecznościowe)
Analiza efektywności przeprowadzonych działań promocyjno-reklamowych
Planowanie mediów, nadzór nad emisją reklam, artykułów
Przygotowanie, przeprowadzanie i kierowanie działaniami promocyjnymi, eventami i innymi działaniami trade
marketingowymi

Wymagania:









Mile widziane wykształcenie wyższe (spec. marketing, handel, zarządzanie)
Mile widziane doświadczenie w obszarze marketingu, PR lub sprzedaży
Bardzo dobra znajomość języka angielskiego, inny język obcy – mile widziany
Doskonała organizacja pracy
Samodzielność oraz łatwość nawiązywania kontaktów
Kreatywność
Dyspozycyjność
Prawo jazdy kat B

Oferujemy:






Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji
Możliwość dalszego rozwoju zawodowego w prężnie rozwijającej się firmie
Kontakt z nowoczesną techniką i technologiami
Niezbędne narzędzia pracy

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

CV prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@plastwil.pl
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)".

Klikając w przycisk „Aplikuj”,lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Plastwil Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością. Wierzbowa 2 64-850 Ujście , zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych
zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie

przez Plastwil Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wierzbowa 2 64-850 Ujście danych osobowych zawartych w moim
zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.
W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem rekrutacja@plastwil.pl.

