
Firma BLACHTEX jest czołowym dystrybutorem wyrobów stalowych w 2 gatunku           na Podkapraciu. 
Specjalizujemy się w sprzedaży blach trapezowych, płaskich, blachodachówek w 2 gatunku. Produktami 
naszej firmy są również wszystkie akcesoria związane z pokryciami dachowymi: 
wkręty,rynny,membrany,folie,taśmy itp.
Kompleksową ofertę firmy uzupełnia produkcja obróbek blacharskich i parapetów stalowych zewnętrznych,
oraz sprzedaż stalowych sztachet ogrodzeniowych w 1 i 2 gatunku.

Młodszy specjalista ds. Marketingu

Miejsce pracy: 35-211 Rzeszów ul. Mikołaja Reja 10

Wybranej osobie chcemy powierzyć następujące zadania:

• Planowanie strategii marketingowej 

• Budowanie wizerunku poprzez media społecznościowe (Facebook, Instagram, Twitter)

• Prowadzenie komunikacji marketingowej (e-mail marketing, web push, social media) 

• Opieka nad bazą newsletterową wysyłka / optymalizacja bazy
• Tworzenie treści (graficznych, tekstowych) na potrzeby publikacji w mediach społecznościowych
• Projektowanie treści, pozycjonowanie, aktualizowanie i administracja stron internetowych 
• Kierowanie Marketingiem całej firmy 
• Monitorowanie skuteczności kampanii marketingowych i ich optymalizacja (umiejętności analityczne)
• Kontrolowanie i optymalizacja budżetów marketingu on-line.
• Tworzenie i prowadzenie kampanii online przy użyciu Facebook Ads, Google AdWords,
• Bardzo dobry kontakt z działem handlowym

• Raportowanie przebiegu prac 

• Tworzenie bazy ogłoszeń w portalach ogłoszeniowych

• Wdrażanie nowych rozwiązań i narzędzi w obrębie serwisów w firmie

• Stała współpraca z agencjami reklamowymi i innymi partnerami biznesowymi 

 Nasze oczekiwania wobec kandydatów:

• Minimum 2 lata pracy na podobnym stanowisku
• Bardzo dobra znajomość narzędzi analitycznych Google Analytics, Google Tag Manager
• Dobra znajomość Google Adwords
• Bardzo dobra znajomość MS Excel
• Umiejętność logicznego myślenia, łatwość w formułowaniu wniosków, rzetelność, dokładność, 

spostrzegawczość

Mile widziane:

• Znajomość języka angielsiego

• Ukończony kurs programów graficznych

Gwarantujemy:
• Atrakcyjne wynagrodzenie,
• Stałą i stabilną pracę na umowę o pracę na pełny etat,



• Zatrudnienie i możliwość rozwoju w firmie, która jest jednym z największych dystrybutorów stali 2gatunkowej na 
Podkapraciu.
• Realny wpływ na wprowadzanie zmian i kształtowanie organizacji, 
•Przyjazna atmosfera i warunki pracy.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji ”.

 Administratorem danych osobowych jest Firma Blachtex, szczegółowa klauzula informacyjna dostępna jest na 
stronie: http://www.blachatrapezowa.pl w zakładce           „do pobrania” - Rodo przetwarzanie danych osobowych.

CV prosimy przesyłać na adres praca@blachytrapezowe.pl

http://www.blachatrapezowa.pl/

