
More than chemistry

SPECJALISTA 
DS. MARKETINGU

Międzynarodowa Grupa PCC intensywnie rozwija swą działalność w pionach: Chemia, 
Energia i Logistyka. Ponad 70 spółek wchodzących w skład Grupy PCC zatrudnia obecnie 
prawie 3 tys. pracowników w 17 krajach. Wzrost i rentowność podstawowych obszarów 
działalności, a także innowacje i zorientowanie na nowe segmenty rynku stanowią główne 
elementy naszej strategii. 
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Zakres obowiązków Oczekiwania Oferujemy

 samodzielną, dającą duże możliwości 
decyzyjne pracę w największej grupie 
chemicznej na Dolnym Śląsku

 możliwość poszerzania kompetencji 
poprzez udział w szkoleniach  
i konferencjach, studiach podyplomowych

 stabilne zatrudnienie w oparciu  
o umowę o pracę w intensywnie 
rozwijającej się spółce

 pakiet socjalny (dofinansowanie  
do wczasów, karty MultiSport, piknik 
rodzinny, turnieje sportowe, możliwość 
ubezpieczenia grupowego) 

 bardzo dobra znajomość języka 
angielskiego mowie i piśmie 

 doskonała znajomość zasad  
interpunkcji, gramatyki i ortografii 

 minimum roczne doświadczenie  
w marketingu 

 wykształcenie wyższe (preferowane 
kierunki: marketing, zarządzanie, 
filologia) 

 doświadczanie w redagowaniu 
dokumentów w języku polskim  
i angielskim

 umiejętność wyszukiwania  
i pozyskiwania informacji

 kreatywność i determinacja  
w osiąganiu celów 

 otwartość na wyzwania i zmiany
 wysoko rozwinięte zdolności 

komunikacyjne i umiejętność 
współdziałania w zespole

 efektywna organizacja pracy  
i duża samodzielność

 dobra znajomość MS Office,  
Power Point, Social Media

 czynne prawo jazdy kat. B

 tworzenie i redagowanie na Portalu 
Produktowym Grupy PCC 

 prowadzenie bloga tematycznego  
w języku polskim oraz angielskim

 zarządzanie profilami firmy  
w serwisach społecznościowych 
(Facebook, Instagram, LinkedIn,  
Twitter, YouTube)

 przygotowywanie artykułów,  
materiałów i prezentacji 

 współpraca z zewnętrznymi agencjami 
marketingowymi w zakresie  
przygotowywania materiałów 
marketingowych i wizerunkowych

 analizowanie rynku i otoczenia 
konkurencyjnego

 udział w projektowaniu narzędzi 
komunikacji (np. newslettery, materiały 
drukowane, filmy, publikacje, reklamy)

 Udział w innych ciekawych projektach 
w obszarach takich jak marketing, social 
media, CSR
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Osoby zainteresowane ofertą  
prosimy o przesyłanie CV i listu  
motywacyjnego drogą elektroniczną:  
praca@pcc.eu

Jednocześnie informujemy, że odpowiemy  
tylko na wybrane oferty. Nie zwracamy 
nadesłanych aplikacji.

Prosimy o dołączenie do aplikacji 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, z późn. zm.)”. CWB Partner Sp. z o.o. jest agencją zatrudnienia – nr wpisu do rejestru 7182.


