
Poszukujemy śmiałków  
do lotu w kosmos
DOŁĄCZ DO TEAMU
i zdobywaj kosmiczne zasięgi 

PLASTIXAL jest znanym i cenionym producentem wysokiej jakości stolarki PVC i aluminium o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa. Firma działa  
dynamicznie od blisko dwóch dekad, na wielu rynkach światowych i w Polsce. Przed nami niesamowite projekty rozwojowe i infrastrukturalne.  
Za chwilę lecimy w kosmos z nowymi działaniami. Na pokładzie jest miejsce na odważny dział marketingu. Masz szansę dołączyć, ale odliczanie już się 
zaczęło, więc nie zwlekaj i wyślij CV i list motywacyjny.

W związku z pilnym lotem w kosmos możliwości poszukujemy kandydata/kandydatki do pracy na pokładzie marketingowym

Marketingowy zdobywca zasięgów - nim właśnie się staniesz!
Możesz wysłać do nas swoje CV jeżeli:

• Masz wykształcenie min. średnie (mile widziane wyższe lub kierunkowe, ewentualnie kursy  
związane z szerokopojętym marketingiem).

• Nie musisz mieć doświadczenia zawodowego. Jeśli je masz, to dobrze.
• Pisanie w języku polskim nie jest dla Ciebie wyzwaniem na miarę kolonizacji Marsa.
• Prowadziałeś(aś) bloga? Świetnie się składa, bo to jedno z zadań, któe będziesz wykonywać. 
• Pakiet MS Office jest dla Ciebie prosty.
• Lubisz się uczyć, a przyswajanie wiedzy przychodzi Ci naturalnie, bez użycia elektrowstrząsów.
• Działasz na zasadzie: zadanie do wykonania - realizacja.
• Znajomość języków obcych jest zawsze mile widziana.

Zainteresowane osoby zapraszamy do przesyłania aplikacji (CV oraz list motywacyjny) pocztą elektroniczną na adres: marketing@plastixal.pl z dopiskiem Pracownik działu marketingu. 
Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko wybranym kandydatom, z którymi skontaktujemy się telefonicznie i mailowo. Miejsce pracy: Stare Bożejewo 44, 18-430 Wizna
 
W CV proszę zawrzeć klauzulę: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Koniecznie wyślij do nas swoje CV jeżeli masz doświadczenie w poniższych zakresach: 

• Prowadzenie social mediów.
• Pisanie bloga.
• Operacje z zakresu SEO.  
• Fotografia i/lub nagrywanie filmów.
• Obsługa oprogramowania do obróbki lub projektowania grafiki i montażu filmów.
• Animacja komputerowa.
• Redagowanie tekstów.
• Obsługa CMSów (np. Wordpress).
• Budowanie landing page’ów i projektowanie stron.
 Posiadasz inne cenne umiejętności? Pochwal się w liście motywacyjnym!

Oferujemy:

• Umowę o pracę w stabilnej firmie z opracowaną strategią marketingową i dużymi ambicjami.
• Możliwość rozwoju zawodowego w firmie zwiększającej ekspansję na rynki na całym swiecie. 
• Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne.

Do Twoich obowiązków będzie należało m.in.:

• Prowadzenie kanałów social media.
• Prowadzenie zaplecza blogowego. 
• Udział w pozostałych cyklicznych pracach, które prowadzi dział marketingu.



Podejmiesz wyzwanie?  
Z nami zdobędziesz doświadczenie i wiedzę. 


