
      

 

 
 

 

 

 

 

 

Firma HERZ Armatura i Systemy Grzewcze Sp. z o. o. w Wieliczce należy do międzynarodowej grupy HERZ Armaturen 
GmbH, będącej jednym z najważniejszych europejskich producentów armatury grzewczej i instalacyjnej oraz kotłów na biomasę. 

 
W związku z dynamicznym rozwojem w Polsce firma poszukuje kandydatów na stanowisko: 

 

SPECJALISTA DS. MARKETINGU 
miejsce pracy: Wieliczka 
 

Zadania: 

 Kreowanie marki HERZ w Internecie i mediach społecznościowych 

 Przygotowanie i realizacja kampanii komunikacyjnych on-line 

 Przygotowanie wysyłek marketingowych, 

 Realizacja bieżących planów operacyjnych w ramach przyjętej strategii marketingowej 

 Monitoring i analiza efektywności prowadzonych działao marketingowych 

 Dbanie o poprawnośd merytoryczną, językową, estetyczną (graficzną) publikowanych treści, 

 Wsparcie marketingowe dla działu sprzedaży 

 Tworzenie i aktualizowanie tekstów informacyjno-wizerunkowych (m.in. aktualności PR, notatki, raporty, prezentacje), 

 Dokonywanie bieżących analiz z zakresu marketingu, raportowanie, 

 Prowadzenie działao komunikacyjnych wewnątrz Firmy 

 Organizacja i udział w wydarzeniach marketingowych 

 Projektowanie grafiki i współpraca w przygotowywaniu treści do firmowej strony internetowej oraz firmowych kanałów i 

profili w mediach społecznościowych, 

 Współtworzenie identyfikacji wizualnej produktów wprowadzanych na rynek, 

 Projektowanie ulotek, banerów, plakatów, 

 Współpraca przy tworzeniu filmów szkoleniowych i reklamowych, 
 
 

Oczekiwania wobec kandydata: 

 Znajomośd programu do obróbki grafiki wektorowej (Adobe Illustrator i/ lub InDesign lub Corel Draw), 

 Kreatywnośd, zaangażowanie oraz dobra organizacja czasu pracy, 

 Wykształcenie wyższe w jednym z kierunków: marketing /PR/ dziennikarstwo /socjologia / psychologia /nowe 

media/grafika komputerowa 

 Umiejętnośd analizy skuteczności kampanii w mediach społecznościowych (m.in. Google Analitycs) 

 Znajomośd narzędzi i technik marketingowych on-line 

 
Mile widziane: 

 Znajomośd programu do obróbki zdjęd (Adobe Photoshop lub Corel Photo-Paint) 

 Znajomośd najnowszych trendów graficznych i umiejętnośd wcielania ich w życie, 

 Mile widziana znajomośd języka angielskiego. 

 Mile widziane doświadczenie w tworzeniu kreatywnej komunikacji on-line, 

 Mile widziana znajomośd narzędzi do tworzenia animacji i efektów wizualnych w sieci, 

 Mile widziana umiejętnośd obsługi oprogramowania Wordpress 

 
 

 



Oferujemy: 

 Atrakcyjne warunki zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji w kraju 

 Ciekawą pracę w młodym zespole i pozytywnej atmosferze 

 Możliwośd rozwoju zawodowego w międzynarodowym środowisku 

 Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę 

 Pakiet benefitów pozapłacowych (m.in. pakiet medyczny, pakiet sportowy, paczki świąteczne, nieoprocentowana 

pożyczka) 
 
 
Osoby zainteresowane podjęciem pracy prosimy o przesłanie CV na adres: rekrutacja@herz.com.pl lub kontakt telefoniczny - tel. 
665 084 344 
 

Prosimy o zamieszczenie w aplikacji klauzuli o treści: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Herz Armatura i Systemy Grzewcze Sp. z o.o., która stanie 
się ich Administratorem, w celu przeprowadzenia rekrutacji. Oświadczam, że zapoznałem się ze szczegółową informacją, jak 
chronione będą moje dane osobowe oraz jakie przysługują mi prawa, zamieszczoną na stronie www.herz.com.pl i jestem 
świadoma/y, że podanie przeze mnie danych jest dobrowolne, jak również, że przysługuje mi prawo do cofnięcia niniejszej zgody  w 
każdym czasie, przy czym cofnięcie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesie rekrutacji realizowanym 
przez Herz Armatura i Systemy Grzewcze sp. z o.o. 
 


