
 

 

SPECJALISTA DO SPRAW MARKETINGU  
 
Globema jest międzynarodową firmą IT z siedzibą główną w Warszawie. Specjalizujemy się w oprogramowaniu 
dla telekomunikacji, energetyki, ciepłownictwa, transportu i logistyki oraz dla wielu innych branż. Tworzymy i 
wdrażamy na całym świecie aplikacje oparte między innymi na technologiach Google, Java, Oracle i General 
Electric. 
 
Obecnie poszukujemy specjalisty do spraw marketingu do naszego działu Marketingu i Sprzedaży Zagranicznej 
 
Pracując z nami będziesz odpowiedzialny za: 

• Przygotowywanie materiałów i tekstów marketingowych (przede wszystkim po angielsku)  

• Zarządzanie treścią naszych stron internetowych (angielskich i polskich)  

• Zarządzanie mediami społecznościowymi (Twitter, LinkedIn, Google+) w języku angielskim 

• Tworzenie i wysyłkę mailingów 

• Organizację imprez i konferencji, kontakt z mediami, PR 

• Tworzenie grafik, animacji, slajdów 

• Współtworzenie strategii marketingowej firmy 
 
Poszukujemy osób: 

• Które mają „lekkie pióro” i lubią pisać (po angielsku i po polsku)   

• Znają biegle język angielski (co najmniej na poziomie C1)  

• Które szybko i chętnie się uczą 

• Biegłych w obsłudze komputera i pakietu MS Office oraz sprawnie poruszających się po Internecie 

• Kreatywnych i pomysłowych 

• Umiejących pracować w zespole 
 
Dodatkowo mile widziane będą: 

• Znajomość platformy do wysyłania mailingów MailChimp 

• Znajomość CMS WordPress i/lub podstaw HTML oraz CSS 

• Znajomość aplikacji Adobe CC (Photoshop, Illustrator, InDesign) 

• Znajomość Google AdWords 

• Wiedza merytoryczna z obszaru systemów informatycznych, telekomunikacji, energetyki 

• Wykształcenie wyższe z dziedziny marketingu lub nowoczesnych technologii 
 
Zapewniamy: 

• Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę 

• Możliwość rozwoju zawodowego 

• Pracę w międzynarodowym środowisku   

• Możliwość wyjazdów zagranicznych oraz udziału w imprezach i konferencjach 

• Prywatną opiekę medyczną i pakiet sportowy 

• Kontakt z nowoczesnymi technologiami 

• Pracę w młodym i dynamicznym zespole 

• Świeże owoce i gorącą kawę w fajnej siedzibie firmy przy stacji metra Wilanowska :) 
 

Aplikując wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Globemę Sp. z o.o. 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 (t.j. Dz. U. z 
2016 r., poz. 922). 

 

Aplikuj na: 
praca_msz@globema.pl 
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