
   

Światowy lider w produkcji detektorów podczerwieni. Polska Spółka z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, 
dedykująca swoje produkty dla przemysłu, medycyny, zastosowań militarnych oraz najbardziej renomowanych 
ośrodków badawczych na całym świecie, notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, laureat 
konkursu Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju oraz „Najbardziej dynamiczna spółka – przyszłość polskiej 
gospodarki”, w związku z realizacją strategii dalszego rozwoju poszukuje osoby na stanowisko: 

 

Młodszy Specjalista ds. Marketingu 

Ref: 01/SM/2019 

miejsce pracy: Ożarów Mazowiecki 

Kluczowe zadania: 
  

• Współtworzenie i realizacja strategii marketingowej i komunikacyjnej spółki na całym świecie (z 
naciskiem na USA, Chiny i kraje niemieckojęzyczne oraz Skandynawię) 

• Wspieranie w przygotowywaniu materiałów informacyjnych i prowadzenie akcji marketingowych  

• Dbanie o spójność identyfikacji wizualnej 

• Wspieranie w przygotowywaniu treści do materiałów marketingowych  

• Współpraca z Działem Sprzedaży  

• Współpraca z agencjami graficznymi i innymi podwykonawcami w zakresie produkcji 
materiałów marketingowych 

• Gromadzenie i przetwarzanie przygotowywanych materiałów marketingowych 
 
Oczekujemy:  

 
● wykształcenia wyższe lub na ostatnim roku studiów (preferowane kierunki marketing i 

pokrewne lub dziennikarstwo),  
● znajomości języka angielskiego na poziomie min. B2 (znajomość dodatkowego języka obcego 

będzie dodatkowym atutem) 
● umiejętności obsługi komputera, 

● lekkiego pióra, 
● zainteresowania tematyką marketingu i komunikacji oraz nowych technologii, 
● mile widziane 1-2 letnie doświadczenie w zakresie marketingu (B2B, promocja BTL, reklama) 

lub sprzedaży 
● odpowiedzialności za powierzone zadania, kreatywności i innowacyjności w podejściu do 

wykonywania zadań,  
● dobrej organizacji czasu pracy i umiejętności pracy w zespole,  
● samodzielność w działaniu oraz dokładność 
● dyspozycyjności w pełnym wymiarze czasu. 

 

Oferujemy:  

● możliwość pracy w innowacyjnej firmie o kulturze organizacyjnej promującej rodzinne wartości i 
wysoką jakość 

● stabilne zatrudnienie w polskiej spółce o wysokiej dynamice rozwoju 
● realizację zadań w środowisku wybitnych ekspertów działających na styku nauki i biznesu 
● wyjątkową, twórczą atmosferę pracy 
● profesjonalne wdrożenie do pracy i szkolenia dedykowane kluczowym pracownikom 
● pakiet socjalny (prywatna opieka medyczna, karta Multisport, ubezpieczenie na życie, lekcje 

języka angielskiego w firmie, ZFŚS, żłobek i przedszkole na terenie firmy) 
● czas pracy wspierający ideę work life balance 

 
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych, wraz z wymaganą klauzulą: 
 
Zgoda na przetwarzanie w jednym procesie rekrutacyjnym: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 

129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, KRS 0000113394, NIP: 5270207340, REGON: 010265179, moich danych osobowych 

zawartych w dokumencie aplikacyjnym (CV, list motywacyjny) lub przekazanych podczas rozmowy bądź rozmów rekrutacyjnych – 

w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego oraz oceny moich kwalifikacji, zdolności i umiejętności do pracy na 

stanowisku, na które aplikuję.” 

na adres: rekrutacja@vigo.com.p w tytule proszę napisać „Młodszy Specjalista ds. Marketingu” 

mailto:rekrutacja@vigo.com.pl

