Marco sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach oraz oddziałami w Europie to firma zajmująca się produkcją specjalistycznych rozwiązań identyfikacyjnych dla wszystkich gałęzi przemysłu.

Obecnie poszukujemy osób dynamicznych, z pasją i energią do działania, na stanowisko:

Specjalista ds. PR i komunikacji wewnętrznej
Miejsce pracy: Gliwice, Obszar Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Prosimy o wypełnienie do 31 maja 2018 r. formularza rekrutacyjnego dostępnego na stronie
makingthingsunique.com w zakładce Kariera oraz załączenie swojego CV.

Zakres obowiązków:
• Administrowanie stroną internetową, blogiem firmowym, profilam
na portalach społecznościowych
• Kreowanie i przeprowadzanie działań wzmacniających pozytywny
wizerunek organizacji na zewnątrz, m.in. w mediach tradycyjnych,
społecznościowych oraz innych
• Przygotowywanie materiałów promocyjnych i komunikatów prasowych
• Tworzenie i redagowanie wysokiej jakości tekstów na potrzeby
wewnętrzne i zewnętrzne, łącznie z ich korektą
• Mile widziane doświadczenie we współpracy z mediami (telewizja, prasa,
Internet) oraz umiejętność podtrzymywania z nimi pozytywnych relacji networking
• Monitorowanie mediów i analiza danych pod kątem szans i zagrożeń
dla wizerunku organizacji
• Prezentowanie firmy na zewnątrz podczas różnego rodzaju wydarzeń,
np.: na konferencjach, spotkaniach, wystąpieniach publicznych itp.
odbywających się na terenie całej Polski
• Zarządzanie i koordynacja działań charytatywnych Fundacji
MarcoPomaga
• Realizowanie powierzonych zadań z uwzględnieniem zasad i wartości
Kultury Organizacji Marco
• Przestrzeganie wewnętrznych instrukcji, procedur i ustaleń, włączając
w to utrzymanie czystości wg standardu 5S
• Aktywny udział w spotkaniach, np. w odprawach działowych, grupach
roboczych, szkoleniach, Akademiach itp.

Jeżeli jesteś osobą, która:
• Utożsamia się z wartościami zawartymi w Kulturze Organizacyjnej Marco
• Szuka usprawnień, zgłasza nieprawidłowości i aktywnie działa w celu ich
wyeliminowania
• Szybko i chętnie przyswaja nową wiedzę oraz akceptuje uwagi dotyczące
np. poprawienia jakości pracy
• Jest nastawiona na realizację, niejednokrotnie pod presją czasu, zadań
wymagających uwagi i precyzji
• Umiejętnie komunikuje się z innymi oraz posiada umiejętność
identyfikowania i łagodzenia konfliktów
• Jest elastyczna i otwarta na zmiany wynikające z faktu ciągłego
rozwijania się Organizacji
• Jest zaangażowana i chętna do podejmowania nowych wyzwań
oraz poszerzania zakresu swojej odpowiedzialności

to zgłoś się do nas!

Wymagania:
• Umiejętność kręcenia i montażu krótkich filmów promocyjnych

• Nieszablonowe podejście do realizowanych tematów, w tym:

(wykorzystywane oprogramowanie: Final Cut Pro X, iMovie,

umiejętność patrzenia z różnych perspektyw i otwarty umysł

Adobe Premiere)

• Otwarty umysł oraz umiejętność łączenia faktów

• Umiejętność wykonywania i obróbki zdjęć (znajomość podstaw fotografii

• Znajomość języka angielskiego min. na poziomie B2

cyfrowej, znajomość podstaw oprogramowania Adobe Lightroom,

• Dyspozycyjność – gotowość do wyjazdów, takich jak delegacje,

Adobe Photoshop)

konferencje itp.

• Wysoka umiejętność organizacji pracy własnej oraz nadawania

• Prawo jazdy kat. B

priorytetów w celu efektywnej realizacji powierzonych obowiązków
• Zdyscyplinowanie i samodzielność w realizowaniu powierzonych
projektów

Zatrudniając osobę w Marco nastawiamy się na długoterminową współpracę, dlatego też oprócz przyjaznej atmosfery oferujemy:
• Pracę na pełny etat z umową o pracę
• Wsparcie w podnoszeniu kwalifikacji, m.in. szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, Akademia Teoretyczna
• Atrakcyjne świadczenia oraz pakiet benefitów, m.in.: pakiet Kultura-Rozrywka-Sport, pakiet medyczny, wydarzenia integracyjne dla pracowników oraz ich rodzin,
możliwość uczenia się j. obcych w trakcie dnia pracy, prezent urodzinowy, wsparcie prawno-księgowe, możliwość korzystania z funduszu żywieniowego oraz
dodatkowe atrakcje kulinarne np. w postaci sushi, lodów rzemieślniczych czy świeżo wyciskanych soków.

Warunkiem przejścia rekrutacji jest spełnienie wymienionych kryteriów,
niezależnie od wieku, płci, narodowości czy stopnia niepełnosprawności
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Aplikuj

Prosimy o wypełnienie do 31 maja 2018 r. formularza rekrutacyjnego dostępnego na stronie
makingthingsunique.com w zakładce Kariera oraz załączenie swojego CV.
Rozpatrywane będą tylko kompletne aplikacje.

Administratorem danych jest Marco sp. z o.o. z siedzibą w Gliwice 44-100, Antonio Gaudiego 8D. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej
i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

