
 

Logart jest agencją doradztwa personalnego specjalizującą się w rekrutacji menedżerów i 

specjalistów dla branż: Logistyka, Transport oraz Produkcja. Obecnie dla naszego klienta 

operatora logistycznego, który zajmuje się kompleksową obsługą transportu drogowego, 

kolejowego, morskiego i lotniczego poszukujemy kandydatów na stanowisko: 

Specjalista ds. marketingu 

MIEJSCE PRACY: Warszawa 

Zakres obowiązków: 

• Kreowanie wizerunku firmy 

• Prowadzenie i zarządzanie stroną www i mediami społecznościowymi firmy 

• Dbanie o spójny wizerunek firmy i marki, a także monitorowanie skuteczności działań 

promocyjnych 

• Przygotowywanie prezentacji, raportów, analiz marketingowych 

• Współtworzenie i dobór materiałów promocyjnych (w tym koordynację pracy dostawców 

zewnętrznych: grafików, agencji reklamowych itp.) 

• Promowanie firmy  na targach i konferencjach branżowych 

• Organizacja i promocja działań integracyjnych wśród pracowników firmy 

• Przygotowywanie komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej  

Wymagania: 

• Wykształcenie wyższe 

• Doświadczenie w pracy w dziale marketingu 

• Praktyczna znajomość MS Excel, MS Power Point 

• Wiedza z zakresu marketingu internetowego 

• Łatwość w budowaniu relacji, komunikatywność i empatia 

• Samodzielność, kreatywność w działaniu oraz zmysł estetyczny 

• Zaangażowanie, chęć uczenia się i bardzo dobra organizacja pracy 

• Znajomość języka angielskiego 

Oferujemy: 

• Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę 



• Niezbędne narzędzia pracy 

• Atrakcyjne wynagrodzenie 

• Benefity pozapłacowe: opieka medyczna, karta Multisport 

• Realny wpływ na kształtowanie wizerunku firmy 

• Samodzielność i możliwość realizowania ambitnych projektów 

OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY O PRZESŁANIE CV NA ADRES: 

IZABELA.FLORCZAK@LOGART.COM.PL 

 

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych do celów związanych z prowadzonymi obecnie oraz 

w przyszłości procesami rekrutacji. Administratorami danych osobowych są Logart Sp. z o.o., adres siedziby: ul. 1 Maja 14/2E, 

96-300 Żyrardów, NIP: 8381852559 oraz Logart, adres siedziby: ul. Armii Krajowej 41, 96-314 Baranów, NIP: 8381256389. Dane 

osobowe mogą być udostępnione potencjalnym pracodawcom oraz podmiotom współpracującym z Administratorem. 

Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, włączając w to prawo do ich usunięcia. Potwierdzam, że 

zapoznałam/em się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez Administratorów oraz przysługujących mi prawach, 

opublikowanych na stronie www.logart.com.pl/index.php/rodo 
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