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Szukamy specjalisty ds. promocji, która w ramach zespołu ds. promocji będzie
odpowiedzialny za prowadzenie rozbudowanego systemu social mediów,
planowanie komunikacji i działań reklamowych związanych z organizowanym
wydarzeniami, szczególnie w zakresie oferty skierowanej do startupów i innych
innowacyjnych firm.

Co będziesz robić?

prowadzenie mediów społecznościowych KPT: FB, Linkedin, Instagram, Twitter,
YouTube (układanie harmonogramu publikacji, tworzenie treści, publikowanie,
utrzymywanie kontaktu z odbiorcami)

analiza skuteczności działań promocyjnych przy pomocy wszelkich dostępnych
narzędzi (w tym bezpośrednich rozmów z odbiorcami)

opieka nad aktualnością informacji o KPT w Internecie (www.kpt.krakow.pl, Google
Twoja Firma, Wikipedia, strony serwisów gospodarczych, biznesowych,
startupowych i inne)

zbieranie, opracowywanie i przygotowywanie materiałów prasowych na bardzo
różne tematy

udział w prowadzeniu kalendarza wydarzeń (wydarzenia własne KPT, patronaty,
mecenaty, partnerstwo)

współpraca przy projektowaniu i prowadzeniu kampanii GoogleAdwords

współpraca przy projektowaniu i prowadzeniu promocji projektów, które realizuje
KPT (w ścisłej współpracy z zespołami projektowymi) oraz dokumentacja projektów

współpraca przy tworzeniu strategii działań promocyjnych

współpraca przy prowadzeniu archiwum materiałów (zdjęcia, teksty, logotypy itp.)

Czego oczekujemy?

duża wiedza i umiejętności związane z promocją, zwłaszcza online (w tym social
media)

umiejętność poprawnego i ciekawego pisania

kreatywność w podejściu do komunikacji i promocji - zdolność znajdowania
nietypowych rozwiązań

znajomość rynku IT w Polsce, przynajmniej orientacyjna

dyspozycyjność: praca stacjonarna 5 dni w tygodniu, czasami wymagająca
obecności wieczorami

http://www.kpt.krakow.pl


wysokie zdolności organizacyjne, umiejętność ogarniania wielu detali jednocześnie

energia i pozytywne nastawienie

inicjatywa własna, podejmowanie działań nie tylko z polecenia przełożonego

obsługa: pakiet Office, FB, Linkedin, Instagram, podstawowa edycja obrazu

bardzo dobry angielski (min. B2) w mowie i piśmie

 

Atutem będą:

doświadczenie na podobnych stanowiskach

orientacja i doświadczenie w działalności w środowisku startupowym

znajomość Prowly, FB Manager, CMS WordPress, Buffer, GoogleAdwords, Google
Analytics, Bitly

umiejętności związane z fotografią i obróbką video

obsługa programów graficznych

doświadczenie jako kreator ( a nie tylko odbiorca) treści w internecie

 

Co oferujemy:

Pracę w wiodącym polskim parku technologicznym

Atrakcyjne wynagrodzenie

Dużą samodzielność

Bardzo atrakcyjny materiał do promowania

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: biuro@kpt.krakow.pl do 18
kwietnia 2019  r. Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
prowadzonego przez Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
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Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych
osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy od momentu
przesłania aplikacji.

 

Informujemy, że Administratorem danych jest Krakowski Park Technologiczny z siedzibą w
Krakowie przy ul. Podole 60. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo
dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Podanie danych w zakresie
określonym przepisami Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów
wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest
dobrowolne. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem:
iod@kpt.krakow.pl
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