Oferta pracy
Nazwa stanowiska Pracy
Referent ds. marketingu
wykształcenie wyższe- Marketing i Komunikacja,
Projektowanie Graficzne
Doświadczenie zawodowe:
Minimum jeden rok w Promocji lub Marketingu
Umiejętności zawodowe:
umiejętność pracy w zespole, wysokiej kultury komunikacji,
zaangażowanie w bieżące projekty i chęć do dalszej nauki, kreatywność
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
• Organizacja i prowadzenie wydarzeń budujących wizerunek Muzeum i promujących jej działalność,
• współtworzeniem materiałów promocyjnych: katalogów, broszur, ulotek, newsletterów, prezentacji i
innych materiałów promocyjnych,
• opracowywaniem i wdrażanie działań reklamowych Muzeum,
• nadzorem nad treścią i redakcją strony internetowej oraz dbałością o jej widoczność w wyszukiwarkach
internetowych,
• publikacja postów i ich moderacja (odpowiadanie na pytania i komentarze), utrzymywaniem zaangażowania
w mediach społecznościowych poprzez prowadzenie efektywnego dialogu oraz pisanie kreatywnych i
informacyjnych treści.
• Udział w uroczystościach , gdzie organizatorem jest Muzeum.
• Kontakt z mediami ( w tym patronaty)
• Dyspozycyjność
Zyskasz
stabilne zatrudnienie – umowa o pracę w wymiarze 1,00 etatu,
udział w szkoleniach,
niezbędne narzędzia pracy,
pracę rozwojową, z dużą dozą samodzielności,

listy motywacyjny, Curriculum vitae (CV),
kserokopie dyplomów lub innych dokumentów potwierdzających wykształcenie, kserokopie świadectw pracy,
kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, uprawnieniach itp.,
referencje/opinie,
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w składanych dokumentach
dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja
2018rokuoochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do
Regulaminu naboru na wolne stanowiska w Muzeum Niepodległości w Warszawie.
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 16.06.2021 r. DO GODZINY 15:00 e-mailowo
na adres kadry@muzeumniepodległosci.art.pl w tytule „ stanowisko Referent ds. marketingu”
Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi Kandydatami.
Aplikacje złożone w procesie rekrutacji nie będą zwracane
W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przedstawienie dokumentów
poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

