
 

 

SPECJALIST(K)A DO SPRAW MARKETINGU  
 
 

Globema jest dynamicznie rozwijającą się międzynarodową firmą informatyczną z siedzibą główną w Warszawie. 

Specjalizujemy się w tworzeniu i wdrażaniu zaawansowanego oprogramowania biznesowego dla różnych branż, m.in. 

telekomunikacji, energetyki, ciepłownictwa. Tworzymy aplikacje oparte na technologiach Java, Oracle, General Electric, 

Google Maps, Google Cloud. Naszymi klientami są firmy z całego świata. Więcej o nas: www.globema.pl  
 

Poszukujemy Specjalisty lub Specjalistki do spraw Marketingu do wsparcia aktywności i projektów 
Globemy w kraju i na świecie. 
 

Dołącz do nas, jeśli: 
• Znasz biegle język angielski (w mowie i piśmie) 
• Znasz Internety, umiesz pakiet MS Office 

• Masz „lekkie pióro” i lubisz tworzyć (teksty, grafiki, filmy, muzykę 😊) 

• Kreatywność, komunikatywność, motywacja i dobry humor są Twoją mocną stroną 
• Szybko się uczysz i lubisz pracować w zespole 

 

Dołącz do nas tym bardziej, jeśli nie są Ci obce: 
• Zdolności graficzne, poczucie wizualnej estetyki, znajomość programów do tworzenia grafiki 
• Znajomość WordPress i ewentualnie podstaw HTML, CSS, JavaScript 
• Wiedza na temat informatyki, telekomunikacji, energetyki, ciepłownictwa 
• Doświadczenie i/lub wykształcenie z dziedziny marketingu/nowoczesnych technologii 

 

Jako Specjalist(k)a do Spraw Marketingu będziesz odpowiedzialny(a) za: 
• Copywriting i przygotowywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych 
• Zarządzanie treścią strony internetowej oraz blogami Globemy po polsku i angielsku 
• Współtworzenie i wdrażanie strategii marketingowej firmy 
• Uczestnictwo i organizację seminariów, webinariów, imprez firmowych i konferencji 
• Kontakt z mediami i PR 
• Zarządzanie mediami społecznościowymi (Twitter, LinkedIn) w języku angielskim 
• Tworzenie i wysyłkę kampanii mailingowych 

 

Co oferujemy? 
• Pracę w młodym, zgranym i dynamicznym zespole 
• Udział w inspirujących i innowacyjnych projektach informatycznych w Polsce i na świecie 
• Dużą samodzielność w działaniu i ciekawe różnorodne wyzwania 
• Możliwość wyjazdów zagranicznych uczestniczenia w różnych imprezach i konferencjach 
• Zatrudnienie na umowę o pracę lub w innej formie (jeśli wolisz) 
• Pakiet medyczny LuxMed i sportowy MultiSport Plus 
• Świeże owoce i pyszną kawę w fajnej siedzibie firmy przy stacji metra Wilanowska 

 

Pamiętaj o zawarciu klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APLIKUJ JUŻ DZIŚ NA: 

praca@globema.pl 

http://www.globema.pl/

