
 

CO ROBIMY? 
 

Sprawiamy, że polska kolej staje się co raz bardziej nowoczesna, szybka i niezawodna. 

Robimy to, produkując już od ponad 30 lat różnorodne podzespoły i komponenty do 

pojazdów szynowych. Świadczymy także usługi innowacyjnej obróbki metali, z których 

potrafimy wyczarować prawdziwe metalowe cuda! Naszą siłą jest własne zaplecze 

inżynierskie, długoletnie relacje i doświadczenie w branży oraz zgrany 50-osobowy 

zespół. 
 

Jesteśmy bardzo dumni z tego, że nasze wyroby można spotkać w większości pociągów 

wożących podróżnych po torach polskich i zagranicznych – w tym w tych 

najnowocześniejszych, które budujemy razem z naszymi klientami! 

 

 KOGO SZUKAMY DO NASZEGO ZESPOŁU ? 
 

Pracownika ds. marketingu - 1/2 etatu 

 NA CZYM BĘDĄ POLEGAĆ TWOJE PRZYKŁADOWE OBOWIĄZKI? 
 

- Wsparcie pracy działu handlowego w realizacji kampanii marketingowych w celu 

generowania leadów, 

- Opracowywanie i dostarczanie materiałów promocyjno-informacyjnych, prowadzenie ich 

ewidencji oraz przygotowywanie akcji promocyjnych, 

- Dobieranie proponowanie i realizacja odpowiednich środków z zakresu reklamy i 

marketingu, 

- Koordynacja współpracy z zewnętrznymi partnerami firmy w zakresie marketingu i reklamy, 

- Obsługa i rozwój strony internetowej, zapewnianie jej skuteczności, 

- Wsparcie działań handlowych – przygotowywanie oraz przedstawianie prezentacji 
multimedialnych, organizacja eventów firmowych, 

- Przygotowywanie i udział w targach branżowych, 

- Ocena satysfakcji klienta, rekomendacje, 

- Bieżący monitoring mediów i internetu oraz podejmowanie działań w celu budowania 

pozytywnego wizerunku marki, a także proponowanie i realizacja innych działań mających na 

celu tworzenia atrakcyjnego postrzegania marki, 

- Współpraca z pozostałymi działami w firmie w celu realizacji celów strategicznych. 

 
CZEGO OD CIEBIE OCZEKUJEMY? 

 

Wymagania konieczne: 
- wykształcenie minimum średnie 
- znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym, 
- podstawowa umiejętność obróbki zdjęć, 
- wykorzystywanie narzędzi e-marketingowych, obsługa narzędzi chmurowych (Google 
Dysk, Google Keep, Google Forms, Google Calendar, mile widziane Prezi) 

- znajomość obsługi komputera (MS Office, poczta elektroniczna), 



- bardzo dobra organizacja pracy, szybkie wyciąganie wniosków, samodzielność oraz dążenie 
do poszukiwania rozwiązań, 

- koncentracja, dokładność , odpowiedzialność i uczciwość, 
- bardzo szybkie uczenie się. 

 
Mile widziane: 

 

- znajomość programu Subiekt GT (lub podobnego) 
 
Jeśli masz jakieś dodatkowe umiejętności przydatne na tym stanowisku – tym lepiej! Pochwal 
się nimi. 
 

CO OFERUJEMY? 
 

- umowa o pracę 
- pracę z ciekawymi klientami (w tym z powszechnie rozpoznawanymi kolejowymi markami) 

- pracę w przyjaznej atmosferze, w której cenimy zaangażowanie i współpracę (a nie 

rywalizację) 

- prywatną opiekę medyczną na preferencyjnych warunkach 
- pracę w stabilnej firmie z tradycjami i pozytywną marką wśród klientów 
- dogodny dojazd (blisko pętli Rycerska i dworca PKP) 
- współudział w tworzeniu i kształtowaniu tak bardzo modnej ostatnio branży jaką jest transport 
szynowy 

 

 Dokumenty aplikacyjne ze stosowną zgodą na przetwarzanie danych osobowych prosimy 
wysyłać na adres  info@darpol.bydgoszcz.pl 
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