
Skład Techniczny Sp. z o.o. jest firmą handlową specjalizującą się w dystrybucji narzędzi i 
produktów technicznych dla profesjonalistów. Prowadzimy sprzedaż B2B i B2C produktów 
renomowanych firm poprzez Internet jak również za pomocą kanałów tradycyjnych. 

W związku z rozwojem firmy poszukujemy kandydatów na stanowisko: 

Specjalista ds. marketingu 
Miejsce pracy: Warszawa / praca zdalna 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za: 

• opracowanie we współpracy z zarządem strategii marketingowej firmy 
• koordynację działań wizerunkowych i promocyjnych 
• analizę efektywności akcji sprzedażowych i marketingowych 
• obsługę i rozwój strony internetowej i sklepu internetowego pod względem 

zawartości merytorycznej 
• optymalizację wprowadzanych treści pod kątem SEO 
• zarządzanie marketingiem internetowym (social media, AdWords, działania 

mailingowe itp.) 

Od kandydatów oczekujemy: 

• doświadczenia w zarządzaniu stronami www/sklepami internetowymi 
• podstawowej znajomości SEO copywrittingu 
• bardzo dobrej znajomości języka polskiego, umożliwiającego swobodne pisanie 

tekstów 
• znajomości języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację 

(znajomość języka niemieckiego i/lub rosyjskiego będzie dodatkowym atutem) 
• samodzielności i konsekwencji w działaniu 
• zaangażowania, sumienności i lojalności w stosunku do pracodawcy 
• mile widziane doświadczenie w pracy z produktami technicznymi 
• mile widziane doświadczenie w obsłudze narzędzi analitycznych np. Google 

Analytics, znajomość środowiska Presta Shop 

• mile widziana podstawowa znajomość HTML 

Oferujemy: 

• zatrudnienia na część etatu – preferowane ½ etatu (możliwość rozszerzenia do 
pełnego etatu) 

• możliwość pracy zdalnej 
• możliwość indywidualnego dopasowania godzin pracy 
• szeroki zakres swobody działania 
• możliwość rozwoju zawodowego (szkolenia zewnętrzne) 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych 
(życiorys, list motywacyjny) wraz z informacją nt. oczekiwanego poziomu zarobków, 

na adres e-mail 
 

Zarzad@SkladTechniczny.pl 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych przez Skład Techniczny Sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji.” 



Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. 

Dane osobowe zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Administratorem Państwa danych 
osobowych jest Skład Techniczny Sp. z o.o. ul. Chodakowska 53/57, 03-816 Warszawa. 
Przystępuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia 
procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 
możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane 
będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO). 

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 
prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


