
Każdy z naszych pracowników może liczyć na szereg dodatkowych korzyści:

Twórz z nami piękno!
Marmite to innowacyjna firma będąca liderem na rynku produktów łazienkowych z przetworzonego kamienia. Jest częścią Engineered

Stone Group, a jej właścicielem jest amerykański holding inwestycyjny Cranemere. Marmite jest obecna na międzynarodowych 

rynkach od ponad 40 lat. Jej korzenie wywodzą się ze Szwecji, a od 30 lat jest obecna w Polsce gdzie jest zlokalizowana produkcja 

i główna siedziba firmy. Marmite jest firmą B2B, a jej klienci to największe marki i firmy z branży łazienkowej na świecie. Główne

kompetencje firmy to projektowanie, wdrażanie i produkcja unikalnych produktów.

Ze względu na dynamiczny rozwój szukamy kandydatów do działu Produktu i Marketingu na stanowisko:

Specjalista ds. content online marketingu
Opis stanowiska:
• Opracowanie strategii promocji w social media: LinkedIn, Facebook, Instagram
• Tworzenie atrakcyjnych wizualnie i angażujących materiałów marketingowych  (posty do publikacji w mediach 

społecznościowych, treści na stronę www, newslettery);
• Zarządzanie stroną, tj. pozycjonowaniem  i zawartością strony  www.marmite.eu i stronami innych marek;
• Prowadzenie kampanii reklamowych i mailingowych
• Udział w projektach oraz realizacja strategii marketingowej, w tym przygotowywanie materiałów PR, komunikacji 

zewnętrznej;

Wymagane:
• Minimum 3-letnie doświadczenie w marketingu, w tym w content marketingu;
• Umiejętność tworzenia i redagowania tekstów;
• Praktyczna znajomość SEO;
• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego B2/C1;
• Znajomość narzędzi stosowanych w marketingu;
• Zainteresowanie designem i trendami konsumenckimi

Oferujemy:
• Interesującą pełną wyzwań pracę we wspierającym się zespole;
• Możliwość rozwoju w dynamicznym środowisku w międzynarodowej firmie zlokalizowanej w Polsce;
• Bezpośredni wpływ na kreowanie wizerunku firmy;
• Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji;
• Możliwość pracy zdalnej;
• Dostęp do szerokiego zakresu benefitów;
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Wszystkich zainteresowanych prosimy o telefon pod nr : 607 688 762

lub email: rekrutacja@marmite.eu


