Firma BART Sp. z o.o. sp. k. to producent i dystrybutor dodatków do żywności, surowców do
suplementów diety i farmacji, rodzinna firma z polskim kapitałem o ugruntowanej 25-letniej pozycji na
rynku. Dynamicznie rozwijamy się i powiększamy produkcję własną, w związku z tym poszukujemy
kandydatów na stanowisko

Senior Marketing Specialist
Miejsce pracy: Słupno k/Radzymina (woj. Mazowieckie)
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, pełen etat
SZUKAMY KREATYWNEJ I POZYTYWNEJ OSOBY DO DZIAŁU MARKETINU w branży dodatków do
żywności i suplementów diety.
Jeśli:
•

•
•
•
•
•
•
•

interesujesz się, masz w tym obszarze doświadczenie i umiesz:
• koordynować tworzenie i kreację stron internetowych i landing page’y,
• prowadzić firmowe fun-page / company page,
• opracowywać strategię i koordynować kampanie e-marketingowe
masz „lekkie pióro” i pisanie tekstów – copywriting – sprawia Ci fun,
lubisz współpracę z grafikami i masz doświadczenie w tworzeniu i kreacji materiałów
reklamowych (folderów, ulotek),
nie przeraża Cię organizacja stoisk targowych,
znasz BARDZO dobrze angielski (warunek konieczny – działania marketingowe są głównie
w języku angielskim),
masz min. 3 letnie doświadczenie w marketingu w branży FMCG, suplementów diety
lub farmacji,
jesteś samodzielny/-na, ambitny i pracowity,
przywiązujesz wagę do zdrowego trybu życia, zdrowego odżywiania i ekologii,

To możemy Ci zaoferować:
• pracę na samodzielnym stanowisku (bezpośrednio pod Członkiem Zarządu) – a jeżeli się
sprawdzisz to w krótkim okresie awans i możliwość stworzenia swojego zespołu,
• w dynamicznie rozwijającej się rodzinnej grupie firm - 3 spółki, ponad 120 pracowników,
• w ciekawej i szybko rosnącej branży – naturalne, ekologiczne, roślinne surowce zgodne
z trendem „clean label” i „100% natural”,
• umowę o pracę i pakiet socjalny (karta multisport, ubezpieczenie medyczne i na życie)

W celu rekrutacji, prosimy o skorzystanie z formularza aplikacyjnego dostępnego na stronie firmy:
http://bart.pl/kariera/
Administratorem danych jest Bart Sp. z o.o. Sp. K.
Celem przetwarzania Pani/Pana danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji prowadzonego przez administratora danych oraz
przeprowadzanie przyszłych procesów rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przepis prawa
w zakresie określonym w przepisach Kodeksu Pracy oraz zgoda w zakresie, jaki nie wynika z przepisów Kodeksu Pracy. Administrator będzie
przekazywał Pani/Pana dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora w zakresie usług związanych
z prowadzeniem rekrutacji pracowników lub udostępnianiem systemów informatycznych dla celów rekrutacji – przy czym takie podmioty
przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora.
Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania i prawo
do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa opisane są w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych
osobowych na stronie firmy Bart w zakładce "Kariera".
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