
 
 
 
 
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. 

Poszukujemy kompetentnej osoby na stanowisko: 

Referent ds. Promocji - STAŻ 
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) 

• 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 

• obsługa mediów społecznościowych 

• przygotowywanie prostych projektów graficznych 

• udział w bieżących projektach Działu Promocji i Reklamy 

 
Wymagane kwalifikacje: 

• „lekkie pióro”, biegłe posługiwanie się językiem polskim w mowie i piśmie 
• obsługa komputera – Pakiet Office 
• znajomość podstawowych programów graficznych (np. Corel) 
• komunikatywność, samodzielność, odpowiedzialność, kreatywność 
• znajomość mediów społecznościowych 
• znajomość języka angielskiego min. na poziomie średniozaawansowanym  
• mile widziane wykształcenie kierunkowe (marketing, zarządzanie, grafika) 
• mile widziane prawo jazdy kat. B 

 
Oferujemy: 

• możliwość rozwoju zawodowego 
• po odbyciu stażu zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 



Zainteresowane osoby prosimy o nadsyłanie aplikacji elektronicznie, w tytule 
wiadomości proszę wpisać: Referent ds. promocji - STAŻ na adres e-mail: 
rekrutacja@gamrat.com.pl - skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. 
 
Administratorem danych osobowych kandydata do pracy jest GAMRAT S.A.  
z siedzibą w Jaśle przy ul. Adama Mickiewicza 108. Szczegółowa informacja na temat 
przetwarzania danych osobowych jest dostępna pod adresem: 
https://gamrat.pl/kariera/ oraz w siedzibie Administratora. 
 
Prosimy o zawarcie następujących klauzul 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).  
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych przez Administratora Danych                        
w celu przeprowadzenia w przyszłości procesów rekrutacji. Zapoznałam/zapoznałem się                               
z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich Danych Osobowych i możliwości 
ich poprawiania. Jestem świadoma/świadom, iż moja zgoda może być odwołana w każdym 
czasie, co skutkować będzie usunięciem moich Danych Osobowych. (Brak niniejszej zgody 
nie ma wpływu na ocenę Pani/Pana kandydatury dla niniejszej rekrutacji). 
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