
At thyssenkrupp we have more than 155,000 employees in nearly 80 countries and annual sales of €43 billion. We are active in automotive 
engineering, logistics, plant technology, steel production, elevator manufacturing and much more. We work in large and small businesses all around 
the world – but we always work together. We have over 200 years of experience in industry and the latest cutting-edge technology. We have a 
position that's right for you, that piques your interest, and that puts your skills to the test.

Specjalista ds. Marketingu Cyfrowego

Co będzie w zakresie Twoich obowiązków?

• prowadzenie i optymalizacja działań w zakresie SEO/SEM, socialmedia,
• koordynacja obsługi procesów sprzedaży online (sklep e-commerce, marketplace),
• tworzenie treści sprzedażowych i promocyjnych, optymalizacja UX,
• analiza trendów e-commerce, e-komunikacji i działań konkurencji, 
• koordynacja i realizacja projektów marketingowych w środowisku B2B i B2C, 
• raportowanie i analiza skuteczności prowadzonych działań oraz optymalizacja tych działań,
• obsługa klienta wewnętrznego,
• przygotowanie prezentacji marketingowych.

Czego od Ciebie oczekujemy?

• wyższego wykształcenia (preferowane kierunki: marketing, e-commerce, e-business, zarządzanie),
• doświadczenia w pracy w marketingu (B2B/B2C), e-commerce, komunikacji online,
• doświadczenia we współpracy z agencjami zewnętrznymi,
• znajomości trendów w obszarze marketingu internetowego,
• praktycznej znajomości narzędzi Google, FB i MS Excel umożliwiającej planowanie i realizację działań marketingowych oraz samodzielną 

analizę serwisów internetowych,
• umiejętności tworzenia prezentacji PowerPoint, grafik i video,
• zdolności analitycznych oraz umiejętności wyciągania wniosków na podstawie danych,
• znajomości języka angielskiego na poziomie min. B2,
• rzetelności, proaktywnej postawy oraz własnej inicjatywy w działaniu,
• otwartości i umiejętności pracy w zespole.

Mile widziana praktyczna znajomość HTML i CSS.
Doświadczenie w obsłudze sprzedaży ALLEGRO.PL będzie dodatkowym atutem.

Co Ci możemy zaoferować?

• umowę o pracę, 
• wynagrodzenie na poziomie rynkowym,
• możliwości rozwoju zawodowego, 
• pakiet benefitów, m.in. prywatną opiekę medyczną LUX MED, atrakcyjne warunki grupowego ubezpieczenia na życie, dofinansowanie do karty 

MultiSport oraz możliwość nauki języków obcych on-line.

Jesteśmy liderem w zakresie hurtowej dystrybucji wyrobów hutniczych i tworzyw sztucznych. Działamy w oparciu o sieć 
magazynów centralnych i kilkanaście oddziałów handlowych na terenie kraju oraz na Litwie i w Czechach, zatrudniamy 
ponad 1000 pracowników.

thyssenkrupp Materials Poland S.A., Toruń

Prosimy o dopisanie na swojej ofercie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji wszystkich procesów rekrutacji realizowanych przez thyssenkrupp Materials Poland S.A. (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o 
ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO)).
W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem odo@tkmaterials.pl 

Wszystkim Kandydatom dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą, zastrzegamy sobie jednocześnie możliwość odpowiedzi jedynie na wybrane aplikacje.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów (CV oraz list motywacyjny) na adres rekrutacja@tkmaterials.pl
z zaznaczeniem w temacie e-maila wybranego numeru referencyjnego 

Nr ref.: SMK/TOR/0422

Informacje na temat naszej firmy znajdują się na stronie:
http://www.thyssenkrupp-materials.pl/
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