
 

 

 
 

 

GAMRAT Spółka Akcyjna jest producentem najwyższej jakości materiałów budowlanych  

z polichlorku winylu oraz polietylenu, przeznaczonych głównie na potrzeby budownictwa 

infrastrukturalnego oraz użyteczności publicznej. Osiemdziesięcioletnia działalność nauczyła nas,  

że nie wystarczy być – należy przede wszystkim daleko patrzeć i wysoko mierzyć. 

 

W związku z rozwojem firmy, poszukujemy osoby na stanowisko: 

 

Specjalista ds. promocji i reklamy 
Miejsce pracy: Jasło 

 

Zakres obowiązków: 
 Planowanie i realizacja strategii promocyjno – reklamowych w ramach przyznanego budżetu, 

sporządzanie analiz, raportów, zestawień,  

 Samodzielne zarządzanie projektami (przygotowanie i realizacja kampanii reklamowych, 

szkoleń, targów),  

 Administrowanie stroną internetową, 

 Współpraca z podwykonawcami,  

 Opracowywanie budżetu promocji i reklamy, czuwanie nad efektywnym i racjonalnym 

wykorzystaniem środków finansowych, 

 Ocena efektywności przeprowadzonych kampanii reklamowych,  

 Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z mediami,  

 Analiza rynku i konkurencji , 

 Reprezentowanie Firmy na targach, 

 Udział w bieżących projektach Działu Promocji i Reklamy. 

 

Wymagane kwalifikacje: 
 Wykształcenie wyższe lub średnie (grafika komputerowa, marketing, public relations, 

ekonomia etc.), 

 Bardzo dobra znajomość obsługi programów: CorelDRAW, Adobe Photoshop, Microsoft 
Office, 

 Umiejętność tworzenia projektów do druku: reklam, ulotek etc., 

 Znajomość podstaw projektowania graficznego zgodnie z obecnymi trendami, 

 Umiejętność tworzenia wzornictwa produktów zgodnych z linią projektową firmy, 

 Komunikatywność, 

 Bardzo dobra organizacja pracy, 

 Znajomość obsługi komputera  (pakiet Office), obsługa urządzeń biurowych,  

 Umiejętność kreowania i realizacji projektów promocyjnych, 



 Doświadczenie w prowadzeniu projektów, 

 Inicjatywa i kreatywność,  
 

 

Oferujemy: 
 Pracę w dużej firmie o międzynarodowym zasięgu, 

 Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, 

 Dobrą atmosferę pracy w młodym, energicznym zespole, 

 
Zainteresowane osoby prosimy o nadsyłanie aplikacji elektronicznie: 
 
 e-mail: erzonca@gamrat.com.pl 
          
Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. 
 

Prosimy o zawarcie następującej klauzuli w CV: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych przez Administratora Danych  

w celu przeprowadzenia niniejszej rekrutacji. Zapoznałam/zapoznałem się z pouczeniem 

dotyczącym prawa dostępu do treści moich Danych Osobowych i możliwości ich 

poprawiania. (Brak niniejszej zgody uniemożliwia wykorzystanie Pani/Pana danych 

osobowych w procesie rekrutacji). 

 


