
PROTEKTOR S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie  

i jednostką dominującą międzynarodowej Grupy Kapitałowej Protektor. Nasza oferta  

to wysokiej jakości specjalistyczne obuwie bezpieczne i zawodowe oraz produkty ochrony 

pracowników.  

W ramach rozwoju naszej Spółki poszukujemy odpowiedniego Kandydata na stanowisko: 

MŁODSZY SPECJALISTA DS. MARKETINGU 

Miejsce pracy: Lublin 

liczba etatów: jeden (w razie zainteresowania Kandydata takim rozwiązaniem 
możliwa praca w niepełnym wymiarze czasu pracy) 

Opis  stanowiska: 

 realizowanie działań wizerunkowych- zewnętrznych i wewnętrznych, zgodnie  

ze strategią rozwoju marki 

 udział w działań promocyjnych 

 przygotowywanie na zlecenie analiz rynku pod względem trendów i potrzeb 

klientów  

 monitorowanie działań konkurencji w zakresie oferty oraz medialnych informacji  

i opinii o produktach 

 opieka nad firmową strona internetową 

 przygotowywanie prezentacji, projektów katalogów i materiałów promocyjnych 

 realizacja standardowej komunikacji marketingowej oraz inicjatywa w zakresie 

nowych rozwiązań w tym obszarze 

 bieżąca współpraca z grafikami, agencjami reklamowymi, drukarniami etc. 

 współpraca wewnątrz Grupy Kapitałowej Protektor w zakresie działań 

marketingowych 

 

Wymagania konieczne: 

 kreatywność, inicjatywa i samodzielność działania 

 wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne, łatwość wypowiedzi („lekkie 

pióro”) 

 praktyczna dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego  

 dobra praktyczna znajomość MS Office (exc, Power Point) 

 asertywność, bardzo dobra organizacja pracy  

 czynne prawo jazdy kategorii B 

Mile widziane:  

 doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z budowaniem marki/ 

PR/ reklama/ marketing   

 doświadczenie lub wiedza w zakresie zarzadzania strona internetową 

 znajomość programów specjalistycznych- Photoshop 

CV oraz list motywacyjny (z informacją, jakiego stanowiska 

dotyczy), 

 prosimy przesyłać na adres: 

hr@protektorsa.pl 

lub na adres siedziby PROTEKTOR S.A.  

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli (*wybrać właściwe): 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PROTEKTOR S.A. moich danych osobowych na potrzeby  
* niniejszego procesu rekrutacyjnego zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Ogólnego Rozporządzenia  
o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku).  
** przyszłych rekrutacji zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie 
Danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku). 
Równocześnie oświadczam, że: 
-zapoznałem/-am się z klauzulą informacyjną PROTEKTOR S.A.  ws. Ochrony danych osobowych dostępną  
pod adresem http://www.protektorsa.pl/strona/rodo,41.html   
Jestem świadomy/-a, że Administratorem danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych PROTEKTOR S.A.  
(z siedzibą w Lublinie przy ul. Vetterów 24A-B, 20-277 Lublin) oraz jakie mi z tego tytułu przysługują prawa”. 

Wszystkim Aplikującym dziękujemy za zainteresowanie oraz przypominamy,  

że skontaktujemy się wyłącznie z Kandydatami, spełniającymi nasze wymagania 

i oczekiwania. 
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