
  

Ogłasza nabór na stanowisko:  

Specjalista ds. marketingu  

Zakres wykonywanych zadań: 

 

1) przygotowywanie i dystrybucja materiałów promocyjnych Parku Wielokulturowego 
Stara Kopalnia, 
2) udział w targach, giełdach i innych imprezach promujących Park Wielokulturowy 
Stara Kopalnia, 
3) pozyskiwanie partnerów i sponsorów, 
4)    kreowanie i realizacji kampanii reklamowych wydarzeń realizowanych przez Park 
Wielokulturowy Stara Kopalnia, 
5)    aktywne pozyskiwanie klientów z zakresu turystyki (turystów oraz organizatorów 
turystyki), 
6)  aktywne pozyskiwanie klientów z zakresu oferty konferencyjnej Parku 
Wielokulturowego Stara Kopalnia, 
7)  sporządzanie komercyjnych ofert dla klientów indywidualnych i biznesowych oraz 
koordynacja ich realizacji, 
8) współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie przedsięwzięć realizowanych   
w Parku Wielokulturowym Stara Kopalnia, 
9) organizowanie (wspólnie z działami merytorycznymi PW SK) imprez 

upowszechniających kulturę oraz tradycje górnicze, 
10)    obsługa mediów społecznościowych oraz prowadzenie strony internetowej Parku 
Wielokulturowego    Stara Kopalnia. 

 
 
1.       Niezbędne wymagania:  

 
1) wykształcenie wyższe, 
2) min. 1 rok stażu pracy na podobnym stanowisku  
3) znajomość zasad obsługi klienta indywidualnego i instytucjonalnego,                                                        
4) umiejętność organizacji własnego czasu pracy,                                                                                                              
5) obsługa komputera MS Office,           

 
2. Wymagania będące dodatkowym atutem: 

 
1) Posiadanie prawa jazdy kategorii B oraz własnego samochodu, 
2) Umiejętność obsługi programów graficznych, 
3) Doświadczenie w realizacji projektów z udziałem środków pochodzących z Unii 

Europejskiej,      
4)  znajomość języka niemieckiego, 



5) doświadczenie w organizacji i promocji imprez komercyjnych i niekomercyjnych. 
                                                                                 
   
3.        Wymagane dokumenty:  

1) CV,  
2) list motywacyjny.  

 
Oferty prosimy nadsyłać na adres kadry@starakopalnia.pl lub pocztą na adres Stara Kopalnia 
Centrum Nauki i Sztuki, ul. Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych, w terminie do 05.01.2018r. - 
decyduje data wpływu aplikacji na wskazany adres.   

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.   

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).   


