OFERTA PRACY
Specjalista ds. marketingu i promocji

Szanowni Państwo,
firma szkoleniowa LabMasters zaprasza do udziału w rekrutacji na stanowisko specjalisty ds. marketingu i promocji. Poniżej opis
oraz szczegóły oferty.

Zadania:
•
•
•
•
•
•
•
•

realizacja przyjętych planów działań marketingowych i promocji,
nawiązywanie kontaktów i pozyskiwanie nowych partnerów do współpracy oraz utrzymywanie relacji (przedsiębiorstwa, uczelnie, inne
instytucje publiczne, samorządy, stowarzyszenia, fundacje),
organizacja, koordynowanie udziału i reprezentowanie firmy na wydarzeniach (targi pracy, warsztaty promocyjne itp.),
kształtowanie wizerunku firmy oraz działań promocyjnych poprzez tworzenie treści w kanałach społecznościowych (Facebook, LinkedIn,
Google) i w newsletterze,
redagowanie ofert szkoleniowych i korespondencja z partnerami biznesowymi,
redagowanie tekstów reklamowych (copywrighting),
aktywne poszukiwanie nowych kanałów promocji,
dodatkowo: tworzenie prostych grafik promocyjnych w wybranym programie graficznym.

Idealny kandydat:
•
•
•
•
•

jest zainteresowany/ma doświadczenie w następujących dziedzinach: zarządzanie, marketing, reklama, grafika, media społecznościowe,
jest kreatywny, pomysłowy, z własną inicjatywą i energią do pracy,
jest staranny, uporządkowany, odpowiedzialny,
łatwo nawiązuje kontakty (networking),
ma wiedzę nt. funkcjonowania mediów społecznościowych (Facebook, Google+, YouTube, Linkedin, Instagram).

Korzyści z pracy w LabMasters:
•
•
•
•
•
•
•
•

elastyczne godziny pracy – około 10-20 godzin tygodniowo (w zależności od intensywności prac),
praca zdalna – pracujesz tam, gdzie Ci najwygodniej,
atrakcyjne wynagrodzenie,
możliwość odbycia szkoleń z analizy danych w programach Excel, VBA, R, SQL, Python,
wdrożenie w pracę z narzędziami Google, Facebook i profesjonalnym mailingiem,
zdobycie doświadczenia w innowacyjnym startupie działającym na rynku Data Science,
możliwość realizowania własnych pomysłów i realnego wpływu na działania firmy,
możliwość rozszerzenia współpracy o merytoryczne wsparcie szkoleń i projektów analitycznych.

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV oraz krótkiego listu motywacyjnego na adres: pcwiakowski@labmasters.pl , z dopiskiem: oferta pracy
+ Twoje imię i nazwisko. W treści maila proszę zawrzeć następującą informację:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji 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).”

O nas

O LabMasters
LabMasters to projekt edukacyjny skupiający
pracowników naukowych oraz doktorantów,
praktyków i ekspertów z dziedziny nauczania
efektywnej pracy w programach komputerowych
Excel, VBA, SQL (Access i Oracle), program R, Python, Business
Intelligence (Power BI i Tableau), o długoletnim doświadczeniu, związanych z
Wydziałem Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Oprócz szkoleń otwartych i e-learningowych, prowadzimy także szkolenia dla
firm, realizujemy zlecone projekty, a także mamy przyjemność przeprowadzać
warsztaty pokazowe, na których pokazujemy praktyczne zastosowania
programów do analizy danych.

Co nas wyróżnia?
Jakość – najwyższa jakość naszych szkoleń potwierdzona opiniami słuchaczy (ocena 4,95 w skali od 1 do 5) oraz
rekomendacjami naszych klientów (https://labmasters.pl/referencje/).
Autorski program – na każdym kursie uczestnicy otrzymują obszerne i profesjonalne autorskie materiały kursowe (samouczki,
przykłady z rozwiązaniami, materiały dodatkowe, prezentacje) opracowane specjalnie pod kątem potrzeb i oczekiwań naszych
klientów.
Prowadzący – szkolenia prowadzą najlepsi wykładowcy Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego – twórcy
kursów i kierownicy studiów podyplomowych z analizy danych w programach Excel, VBA, R, Python, Access, Oracle, Power BI i
Tableau.
Doświadczenie – od wielu lat prowadzimy szkolenia dla firm publicznych oraz prywatnych (blisko 70 firm w stałej współpracy),
kursy otwarte stacjonarne i zdalne (blisko 7 000 słuchaczy), kursy elearningowe (realizowane na 3 platformach) oraz studia
podyplomowe na UW.
Kompleksowość usług – program kursów zawsze opracowujemy indywidualnie pod kątem celów szkoleniowych (czego
pracownicy mają się nauczyć na szkoleniu) oraz posiadanej wiedzy (na jakim są poziomie). Szkolenia realizujemy zarówno w
siedzibie klienta, w naszych salach komputerowych, jak i zdalnie. Posiadamy także pełną ofertę cateringową.
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