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Manager Marketingu 

Miejsce pracy: Warszawa 

 
Zakres obowiązków:  

• Planowanie, budżetowanie i realizacja kampanii reklamowych (online i offline) dla inwestycji 

deweloperskich, przy współpracy z grafikami, agencjami reklamowymi / interaktywnymi 

oraz dostawcami mediów  

• Opracowywanie argumentacji handlowej i strategii marketingowej dla nowych inwestycji  

• Bieżąca analiza efektywności kampanii i ich optymalizacja  

• Monitoring aktywności reklamowej konkurencji 

• Współpraca przy opracowywaniu raportów z działalności marketingowej dla Zarządu 

 
Kwalifikacje wymagane:  

• Co najmniej roczne doświadczenie w dziale marketingu firmy deweloperskiej 

(warunek konieczny) 
• Doświadczenie we współpracy z: agencjami interaktywnymi (kampanie on-line, social 

media), grafikami oraz agencjami reklamowymi (opracowanie broszur, kampanii 

outdoorowych, brandingu biur sprzedaży, etc.)  

• Praktyczna znajomość Google Analytics  

• Umiejętność obsługi CMS stron www  

• Doskonała znajomość pakietu Office (Word, Excel, PPT) 

• Lekkie pióro i rozumienie zasad argumentacji handlowej  

• Umiejętność współpracy z Działem Sprzedaży  

• Gotowość do wyjazdów służbowych na terenie Polski   

• Prawo jazdy kat. B 

 

Dodatkowym atutem będzie znajomość pakietu Adobe.  

 

Profil kompetencyjny:  
• Wysokie zdolności organizacyjne  

• Kompetencje społeczne: umiejętność współpracy i komunikacji  
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• Terminowość, sumienność i systematyczność  

• Umiejętność pracy pod presją czasu  

• Odpowiedzialność  

 

 

Oferujemy:  

• Umowę o pracę na atrakcyjnych warunkach  

• Pakiet świadczeń socjalnych (w tym: opiekę medyczną)  

• Stabilność zatrudnienia   

 

Kandydaci spełniający powyższe wymagania i zainteresowani 
współpracą z naszą Spółką, proszeni są o przesłanie swoich aplikacji 

(CV) na adres e-mail: praca-marketing@polnord.pl 
 

W tytule e-maila prosimy wpisać: Marketing Manager - Warszawa 
 
Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji i uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko 
z wybranymi kandydatami. Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: 
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez POLNORD SA z siedzibą w 
Warszawie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 
r. poz. 1182, 1662)”. Informujemy, że Administratorem danych jest POLNORD SA, z siedzibą w 
Warszawie przy ul. Branickiego 15. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo 
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym 
przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest 
obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. 
 

 

 

 
 


