Spółka DBK, lider sprzedaży pojazdów ciężarowych oraz sieci serwisów na
terenie całego kraju, poszukuje kandydatów na stanowisko:

Koordynator działań promocyjno-reklamowych
Miejsce pracy: Olsztyn
Opis stanowiska:









koordynowanie działań promocyjnych i wizerunkowych firmy DBK
organizowanie eventów, spotkań integracyjnych z klientami
współpraca z dostawcami usług reklamowych (drukarnie, agencje reklamowe)
poszukiwanie nowych rozwiązań promocji produktów i usług firmy DBK
przygotowywanie planów i bieżących zestawień działań promocyjnych
zarządzanie materiałami promocyjnymi, nadzór nad obiegiem i archiwizacją dokumentów
współpraca z działami w firmie w celu realizacji działań promocyjnych

Od kandydata/-tki oczekujemy:














min. 1 rok doświadczenia na podobnym stanowisku
wykształcenie min. średnie
dobrej znajomości języka angielskiego
doskonałej znajomości pakietu MS Office
praktycznej wiedzy z zakresu e-marketingu i narzędzi promocji w Social Media
doświadczenia w organizacji eventów i spotkań firmowych
bardzo dobrej organizacji pracy i samodzielności w działaniu
systematyczności i rzetelności w prowadzeniu dokumentacji promocyjnej
komunikatywności i umiejętności budowania kontaktów
umiejętności pracy pod presją czasu
dyspozycyjności - gotowość do wyjazdów służbowych
prawo jazdy kat. B

Oferujemy:






Ciekawą i pełną wyzwań pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
Stabilne warunki zatrudnienia - umowa o pracę
Możliwość rozwoju oraz zdobycia cennego doświadczenia zawodowego
Prace w młodym i dynamicznym zespole

Jak dołączyć do naszego zespołu?
Kliknij przycisk aplikuj, wypełnij krótki formularz

Aplikuj
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
W nadsyłanych CV prosimy o dopisanie klauzuli:
- em poinformowana/-y, że administratorem moich danych osobowych jest Nord Inwest Sp. z o.o., w Olsztynie, 10-410,
ul. Lubelska 43A, należącą do Grupy Kapitałowej DBK, a także o dobrowolności ich udostępnienia, prawie wglądu do treści danych, ich poprawiania,
wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania moich danych, jak również wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania.
moich danych osobowych w celach niezbędnych dla procesu rekrutacji prowadzonego przez Nord Inwest Sp. z
o.o., w Olsztynie, 10-410, ul. Lubelska 43A, na potrzeby spółek należących do Grupy Kapitałowej DBK, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2016 r. poz. 922, ze zm.)
Do Grupy kapitałowej DBK należą: DBK Sp. z o.o. w Olsztynie, Beneparts Polska Sp. z o.o. w Olsztynie, Bene Trucks Sp. z o.o. w Olsztynie, Eurotrailer
Sp. z o.o. w Olsztynie, HAMA Polska Sp. z o.o. w Olsztynie, Nord Inwest Sp. z o.o. w Olsztynie, Pol-Assur Sp. z o.o. w Olsztynie, CTC Sp. z o.o. w
Rudzie Śląskiej, NL-Leasing Sp. z o.o. w Gdańsku, Remo-Car Sp. z o.o. w Święcicach, WTC Sp. z o.o. w Długołęce.

