
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
•  Współpraca z agencją marketingową w zakresie przygotowania projektów graficznych
•  Przygotowywanie prezentacji w Microsoft PowerPoint, samodzielne redagowanie przekazów,
•  Zapewnienie spójnej komunikacji wizualnej firmy,
•  Wsparcie w prowadzeniu firmowych kanałów social media: Facebook, LinkedIn, YouTube
•  Monitoring mediów i aktywne poszukiwanie nowych możliwości promocji firmy

Jeśli rozwój zawodowy jest dla Ciebie ważny i chcesz zdobywać nowe doświadczenia wspierając Dział 
Marketingu i Komunikacji w dużej firmie energetycznej, to daj nam się poznać! 
SEC Sp. z o.o. jest innowacyjną firmą energetyczną, zajmującą się wytwarzaniem i dystrybucją ciepła 
oraz wytwarzaniem i sprzedażą energii elektrycznej do odbiorców w kraju. Spółka jest częścią 
niemieckiego koncernu E.ON.

Co zyskujesz?

•  Stabilną pracę i udział w międzynarodowych projektach
•  Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach, kursach, konferencjach
•  Elastyczne godziny i hybrydowy model pracy
•  Pracę w zgranym, kreatywnym zespole
•  Benefity i świadczenia socjalne (opieka medyczna, dofinansowanie do pakietów sportowych, akcje prozdro-
wotne, wczasy „pod gruszą”, paczki świąteczne, wyprawki dla ucznia, itp.)

to daj się nam poznać i poznaj nas. 

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)
•  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
•  Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

ZAPRASZAMY DO REKRUTACJI NA STANOWISKO:

SPECJALISTA DS. MARKETINGU I KOMUNIKACJI

Prosimy o przesłanie CV na adres: rekrutacja@sec.com.pl. Lub poprzez przycisk APLIKUJ

Prosimy o umieszczenie w swoim CV następującej klauzuli:
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SEC Sp. z o.o. moich 
danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów obecnych rekrutacji prowadzonych przez SEC Sp. z o.o. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SEC Sp. z o.o. moich 
danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów obecnych i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez SEC Sp. z o.o. w okresie najbliższych 
2 lat. 

Pierwszy etap rozmowy rekrutacyjnej odbywa się zdalnie, za pomocą aplikacji MS TEAMS.

Miejsce pracy: Szczecin, zachodniopomorskie


