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Obecnie poszukujemy osoby, która dołączyłaby do Działu Marketingu  
w Kolejach Śląskich Sp. z o.o.  jako:    
 
 

specjalista ds. marketingu 
 

Nr ref: NM/SM/17/2017 
miejsce pracy: obszar województwa śląskiego 

 
Zadania: 

 współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie promocji spółki (planowanie i realizacja 
działań, prowadzenie umów z podmiotami zewnętrznymi), 

 udział w edukacyjnych oraz promocyjno-reklamowych akcjach spółki, 

 współpraca z reklamodawcami (pozyskiwanie partnerów oraz realizacja umów), 

 udział w przygotowywaniu, przeprowadzaniu oraz podsumowywaniu cyklicznych badań 
marketingowych, 

 aktualizacja strony internetowej w zakresie działu. 

Wymagania stawiane kandydatom: 

 wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: marketing lub pokrewne), 

 znajomość pakietu Microsoft Office, 

 umiejętność pracy pod presją czasu i wychodzenia z inicjatywą, kreatywność, 

 umiejętność samodzielnej organizacji pracy, 

 łatwość w nawiązywaniu kontaktów, 

 doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (mile widziane), 

 umiejętność negocjacji oraz doświadczenie w tym zakresie (mile widziane), 

 znajomość języka czeskiego będzie dodatkowym atutem, 

 znajomość świata mediów społecznościowych, 

 umiejętność robienia zdjęć i filmowania. 

Oferujemy: 

 zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, 

 możliwość korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, 

 możliwość rozwoju zawodowego. 

 
Kandydatów prosimy o przesyłanie aplikacji drogą mailową na adres rekrutacja@kolejeslaskie.com 
W temacie wiadomości należy wpisać nr ref. ogłoszenia NM/SM/17/2017 
 
 
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji 
w Kolejach Śląskich Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 922). 
 
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami. 
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