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Specjalista ds. marketingu
Krakowski Park Technologiczny poszukuje osoby do zespołu promocji, która
wesprze działania na rynkach zagranicznych, w szczególności dotyczące Digital
Dragons Hub – zespołu ds. wsparcia branży gier. Jednym z głównych zadań będzie
przygotowanie i prowadzenie promocji programu akceleracyjnego dla młodych,
zagranicznych studiów growych i zachęcenie ich do założenia ﬁrmy w Polsce.
Szukamy osoby samodzielnej, doświadczonej w prowadzeniu kompleksowych działań
promocyjnych, gotowej na nowe wyzwania.
Co będziesz robić?
prowadzenie działań promocyjnych na rynkach zagranicznych w celu promocji
projektów z portfela Digital Dragons Hub, w szczególności przygotowanie i realizacja
kompleksowej strategii promocji i komunikacji akceleratora KPT
promocja działań dotyczących wsparcia branży gier na rynkach polskich i
zagranicznych
przygotowywanie informacji prasowych na rynki zagraniczne
współpraca z działem promocji KPT
ciągła analiza przebiegu procesu komunikacji i dbałość o efektywne budowanie
wizerunku Digital Dragons Hub, a w szczególności projektu akceleratora
koordynacja produkcji materiałów promocyjnych i informacyjnych związanych z
projektem, wybór i nadzór nad pracą dostawców zewnętrznych, negocjacje, ustalanie
warunków współpracy
Nasze oczekiwania:
umiejętność tworzenia i egzekucji strategii promocyjnych
duża wiedza i umiejętności związane z promocją, zwłaszcza online (w tym portale
społecznościowe), znajomość narzędzi, umiejętności właściwego ich
wykorzystywania
umiejętność wykorzystania narzędzi PR i komunikacji w praktyce, łatwość
nawiązywania kontaktów z mediami i dziennikarzami
bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, min. B2
umiejętność pracy z agencjami i ﬁrmami marketingowymi,
kreatywność w podejściu do komunikacji i promocji - zdolność znajdowania
nietypowych rozwiązań

znajomość rynku IT w Polsce, przynajmniej orientacyjna
wysokie zdolności organizacyjne, umiejętność ogarniania wielu detali jednocześnie
energia i pozytywne nastawienie

Mile widziane:
doświadczenie w pracy na międzynarodowych rynkach/ w realizacji
międzynarodowych działań promocyjnych
znajomość i chęć rozwijania się w branży gamedev
praktyczna umiejętność pozyskiwania kontaktów we współpracy z zagranicznymi
mediami
umiejętność podstawowej edycji graﬁki (np. Photoshop, Illustrator, Gimp)
doświadczenie jako kreator (a nie tylko odbiorca) treści w internecie
Co oferujemy:
umowę o pracę – wymiar pełnego etatu
świadczenia pozapłacowe (ubezpieczenie grupowe, opieka medyczna, karta
sportowa, bony świąteczne)
narzędzia do wykonywania pracy: laptop, telefon służbowy
profesjonalne szkolenia merytoryczne
kreatywną i bardzo ciekawą pracę w małym zespole

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: biuro@kpt.krakow.pl do 16 lipca
2021 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)”.

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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