
 

 

PROMOTECH jest producentem profesjonalnych i zaawansowanych technologicznie elektronarzędzi 
oraz systemów automatyzacji cięcia i spawania dla przemysłu metalowego. Ponad 90% sprzedaży 
stanowi eksport do ponad 60 krajów na wszystkich kontynentach. W związku z dynamicznym 
rozwojem poszukujemy zaangażowanej i kreatywnej osoby gotowej podjąć się wyzwania pracy na 
stanowisku: 

 

SPECJALISTA DS. SOCIAL MEDIA I CONTENT MARKETINGU 

Miejsce pracy: Białystok 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za wzrost świadomości marki 
Promotech, na rynku zagranicznym, poprzez działania content marketingowe oraz social media 
związane z prezentowaniem i promowaniem produktów firmy. 

Poszukujemy osoby kreatywnej i samodzielnej, której zaangażowanie oraz zgłaszane pomysły 
pozwolą sprostać wyzwaniu współtworzenia nowej strategii marketingowej firmy. 

 

Zadania: 
• Tworzenie, aktualizacja i optymalizacja treści w języku angielskim w serwisach internetowych i 

kanałach społecznościowych 
• Planowanie i wdrażanie działań content marketingowych oraz social media związanych z 

rozwojem marki Promotech na arenie międzynarodowej 
• Obsługa kanałów social media (Youtube, Facebook, Google+, itp.) 
• Śledzenie i moderowanie dyskusji na forach internetowych 
• E-mail marketing i zarządzanie bazą kontaktów 
• Monitoring i analiza efektywności prowadzonych działań e-mail marketingu 
• Analiza działań prowadzonych w internecie przez konkurencję 
• Śledzenie bieżących trendów w Social Media i Content Marketingu 
 
Wymagania: 
• Wykształcenie wyższe (kierunki: marketing, dziennikarstwo, PR) 
• Biegła znajomość języka angielskiego – warunek konieczny 

 Kreatywność i umiejętność swobodnego pisania i redagowania tekstów w języku angielskim 

• Umiejętność pracy w grupie – gromadzenie i przetwarzanie informacji pozyskiwanych wewnątrz i 
na zewnątrz firmy 

• Doświadczenie w prowadzeniu profili w mediach społecznościowych (Youtube, Facebook, Google+, itp.) 
• Rozumienie marketingowego potencjału kanałów społecznościowych i umiejętności jego 

wykorzystania 
• Znajomość zagadnień SEO 
• Samodzielność, własna inicjatywa 
• Sumienność i dyscyplina (bardzo dobra organizacja pracy) 
 
Oferujemy: 
• Ciekawą i pełną wyzwań pracę na samodzielnym stanowisku 
• Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do osiąganych wyników i zaangażowania 
• Prywatną opiekę medyczną 
• Ciągłe podnoszenie kwalifikacji 
• Pracę w międzynarodowym środowisku 
• Rozwój w nowoczesnej i dynamicznie rozwijającej się firmie 
• Współudział w kreowaniu strategii marketingowej firmy 
 



Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.  

Dbając o najwyższą jakość procesu przetwarzania danych osobowych oraz zgodność z aktualnym 

stanem prawnym informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest PROMOTECH Sp. z o.o, 

ul. Elewatorska 23/1, 15-620 Białystok, e-mail: administrator.danych@promotech.eu, zwany dalej 

Administratorem. We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych 

możesz kontaktować się z pod adresem e-mail: administrator.danych@promotech.eu. 

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez 

Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa w szczególności ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy wraz z aktami 

wykonawczymi, oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na 

przetwarzanie swoich danych osobowych. 

Administrator może przetwarzać dane osobowe jako prawnie uzasadnione interesy realizowane 

przez Administratora o ile prawnie uzasadniony interes wystąpi.  

Dane osobowe mogą zostać ujawnione, dostawcom usług prawnych i doradczych, dostawcom usług 

informatycznych, podmiotom, z którymi administrator będzie współpracował w ramach realizacji 

procesu rekrutacyjnego.   

Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji 

międzynarodowej.  

Masz prawo do: 

1) dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO), 

2) sprostowania danych (art. 16. RODO), 

3) usunięcia danych (art. 17 RODO), 

4) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), 

5) przenoszenia danych (art. 20 RODO), 

6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), 

7) niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, 

w tym profilowania (art. 22 RODO). 

8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

00 - 193 Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie 

danych osobowych 

Administrator ma obowiązek przechowywać dane osobowe nie dłużej niż okres wynikający z 

obowiązujących przepisów  prawa.  

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą, jest 

zobowiązana do ich podania. Konsekwencja niepodania danych osobowych może skutkować brakiem 

udziału w procesie rekrutacyjnym. Dane osobowe zbierane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - 

osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, można ja w 

każdej chwili odwołać bez skutków dalszego przetwarzania danych osobowych, które są wymogiem 

ustawowym. 

Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany. 

Aplikacje wraz z aktualnym CV prosimy przesyłać drogą mailową na adres: praca@promotech.eu 
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