Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o. szuka osoby na stanowisko
MARKETING MANAGER
Rozwijaj swoją karierę w zespole doradztwa strategicznego w czołowej polskiej firmie
specjalizującej się w przyszłościowych branżach: KOLEJ, MOBILNOŚĆ MIEJSKA,
INFRASTRUKTURA, LOTNICTWO
Miejsce pracy: Sielecka 35 (Kolonia Sielce) i online
Co będzie należało do Twoich obowiązków:









udział w kreowaniu strategii marketingowej i komunikacyjnej Grupy TOR w obszarze
doradztwa
wdrażanie strategii i realizacja projektów komunikacyjnych
koordynacja działań marketingowych
współpraca z zespołami TOR Wydawnictwo i TOR Konferencje
projektowanie przekazów komunikacyjnych
wystąpienia publiczne i przygotowywanie wystąpień
kontakt z mediami
wdrażanie strategii komunikacji w kanałach social media

Czego oczekujemy:






doświadczenia w marketingu
wykształcenia wyższego
wysokiej organizacji własnej pracy
bardzo dobra znajomości pakietu Ms Office
znajomości języka angielskiego na poziomie min. B2
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Co będzie Twoim dodatkowym atutem:
 zainteresowanie branżami, w których obecna jest Grupa
TOR
 dodatkowe kursy/wykształcenie w obszarze kolej/
infrastruktura/ inżynieria ruchu/ logistyka
 doświadczenie w wystąpieniach publicznych
 znajomość narzędzi marketingowych

Co możemy Tobie zaoferować:
 pakiet specjalistycznych szkoleń branżowych, pozwalających rozwijać się zawodowo
 bardzo elastyczne godziny pracy wraz z pracą hybrydową
 współpracę z młodym i zgranym zespołem
 możliwość budowania wizerunku osobistego poprzez
wystąpienia na kongresach, debatach, szkoleniach i
czynny udział w życiu medialnym poprzez wsparcie
działów medialnych i PR-owych działających w naszej
grupie

Osoby zainteresowane prosimy o przysłanie CV i listu motywacyjnego na adres
jakub.klimkiewicz@zdgtor.pl.
Akceptowane będą ̨ tylko pliki w formacie PDF nazwane wg. następującego schematu:
imie.nazwisko.cv.pdf i imię.nazwisko.list.pdf. W temacie maila prosimy o wpisanie
sformułowania „REKRUTACJA MM”. W ofertach prosimy podać numer telefonu do kontaktu
oraz zamieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w
celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi osobami.
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