
Jeśli rozwój zawodowy jest dla Ciebie ważny i chcesz zdobywać nowe 
doświadczenia wspierając Dział Marketingu i Komunikacji w dużej �rmie 
energetycznej, to daj nam się poznać! 

SEC Sp. z o.o. jest innowacyjną �rmą energetyczną, zajmującą się wytwarzaniem 
i dystrybucją ciepła oraz wytwarzaniem i sprzedażą energii elektrycznej 
do odbiorców w kraju. Spółka jest częścią niemieckiego koncernu E.ON.

Chcemy zaoferować Ci ciekawe wyzwania, do najważniejszych należą:
•  koordynacja i realizacja działań marketingowych,
•  obsługa działań promocyjnych i PR-owych,
•  współpraca przy realizacji projektów w koncernie E.ON,
•  przygotowywanie prezentacji w Microsoft PowerPoint, samodzielne redagowanie przekazów, 
•  współpraca z agencją marketingową i innymi podmiotami zewnętrznymi,
•  zapewnienie spójnej komunikacji wizualnej �rmy,
•  wsparcie w prowadzeniu �rmowych kanałów social media: Facebook, LinkedIn, YouTube,
•  monitoring mediów i aktywne poszukiwanie nowych możliwości promocji �rmy.

Co zyskujesz?
•  stabilną pracę w międzynarodowym środowisku,
•  możliwość podnoszenia kwali�kacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach, kursach, konferencjach,
•  elastyczne godziny pracy,
•  pracę w zgranym, kreatywnym zespole,
•  bene�ty i świadczenia socjalne (opieka medyczna, do�nansowanie do pakietów sportowych, akcje prozdro- 
   wotne, wczasy „pod gruszą”, paczki świąteczne, wyprawki dla ucznia, itp.).

Prosimy o przesłanie CV na adres: rekrutacja@sec.com.pl.
 
Prosimy o umieszczenie w swoim CV następującej klauzuli:
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora - SEC sp. z o. o. z siedziba w Szczecinie - moich danych osobowych zawartych w moim CV 
oraz podanych w kwestionariuszu i innych przedstawionych przeze mnie dokumentach, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zarówno obecnej, 
jak i organizowanej w przyszłości, zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2018.1000 z pózn. zmianami). Wyrażam także zgodę 
na udostępnianie moich danych osobowych innym podmiotom należącym do grupy SEC do celów związanych z prowadzonymi obecnie lub w przyszłości proce-
sami rekrutacji.

Zapraszamy Cię do udziału w rekrutacji, jeśli:
•  potrafisz tworzyć profesjonalne prezentacje w programie PowerPoint i dobrze poruszasz się w pakiecie MS Office,
•  posługujesz się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację (min. poziom B2),
•  posiadasz minimum 2 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
•  potrafisz pracować pod presją czasu i elastycznie reagować na nieprzewidziane sytuacje,
•  wyróżniasz się kreatywnością, proaktywną postawą, umiejętnością nieszablonowego myślenia, szybkością w przy-   
   swajaniu nowej wiedzy i chęcią do nauki,
•  posiadasz czynne prawo jazdy kat. B.

POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA STANOWISKO
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