Prometeia Capital sp. z o.o. istnieje od 2009 roku i zajmuje się pozyskiwaniem kapitału
dla przedsiębiorstw ze źródeł obejmujących: fundusze VC, rynek NewConnect, dotacje
UE, finansowanie dłużne.
Aktualnie poszukujemy osób zainteresowanych stanowiskiem:

Marketing Manager
Obowiązki:


Planowanie, tworzenie i realizacja kampanii reklamowych online na potrzeby
grupy Prometeia;



Opracowywanie treści marketingowych wpływających na budowanie wizerunku
firmy;



Bieżąca analiza trendów w komunikacji online oraz rekomendacje działań
strategicznych, pozwalających na ich efektywne wykorzystanie;



Prowadzenie kont spółki na portalach społecznościowych oraz aktualizowanie
www;



Współpraca z agencjami reklamowymi oraz grafikami, nadzór nad
przygotowaniem materiałów marketingowych;



Proponowanie nowych rozwiązań w ramach zarządzania wizerunkiem firmy;



Monitoring eventów branżowych i organizowanie wyjazdów pracowników spółki;



Organizacja warsztatów dla potencjalnych klientów spółki;



Monitoring i analiza prowadzonych działań.

Zapewniamy:


Przyjazną atmosferę pracy,



Realizację zróżnicowanych zadań,



Elastyczny czas pracy,



Możliwość zdobycia umiejętności praktycznych,



Podniesienie kwalifikacji zawodowych,



forma zatrudnienia – umowa o pracę, zlecenie, własna działalność gospodarcza –
do ustalenia.
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Oczekiwania:


wykształcenie wyższe – marketing/ekonomia/zarządzanie,



min. 2 –letnie doświadczenie w pracy w marketingu poparte samodzielnie
realizowanymi projektami,



umiejętność tworzenia i redagowania tekstów promocyjnych, informacyjnych, PR,



praktyczna wiedza i umiejętności z zakresu marketingu internetowego,



kreatywność i innowacyjność,



bardzo dobra organizacja pracy oraz umiejętność pracy pod presją czasu,



dobra znajomość j. angielskiego,



zaawansowana znajomość pakietu MS Office,



dokładność, skrupulatność, kreatywność i szybkość wykonywanych działań.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych (CV + list
motywacyjny) na adres: biuro(at)prometeia.pl. W tytule maila prosimy o wpisanie
„Marketing Manager”.
Przesłane

dokumenty

powinny

być

opatrzone

klauzulą:

„Wyrażam

zgodę

na

przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r o ochronie danych
osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883)."

Strona | 2
Prometeia Capital sp. z o.o.
Strzegomska 138
54-492 Wrocław

tel. +48 71 33 72 814
faks. + 48 71 33 72 814

NIP: 8951963989
REGON: 021170310

KRS: 0000346360, Kapitał zakładowy: 100.000,00 zł
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

