
 

 

 

SPECJALISTA DO SPRAW MARKETINGU 

 

Miejsce pracy: Wrocław 

 

Efekty, marketing, LinkedIn, content, samodzielność, kreatywność – to słowa, które opisują 

Twoją pracę marzeń? To może właśnie mamy perfect match! 

My - działamy w branży prawniczej od 19 lat i stale się rozwijamy, dlatego z naszymi 

usługami chcemy docierać do nowych klientów. Ty - będziesz tworzył nasz wizerunek na 

zewnątrz i pozyskiwał największe firmy w Polsce i za granicą.  

U nas będziesz mógł sam planować działania marketingowe i brać czynny udział w dalszym 

budowaniu rozpoznawalności marki na rynku. Do Twoich zadań będzie należało 

opracowywanie strategii i planów marketingowych, przygotowywanie materiałów 

promocyjnych i kontakt z zewnętrznymi wykonawcami. Przejmiesz także stery naszych 

mediów społecznościowych – będziesz publikował posty na mediach społecznościowych, 

rozwijał nowe kanały komunikacji z klientami i odpowiadał za zapewnienie spójności naszych 

działań marketingowych. Śledzenie trendów na rynku, ewaluacja podejmowanych działań 

i rekomendowanie rozwiązań także będą stanowiły część Twojej pracy. W skrócie: chcemy 

dać Ci wolną rękę, ale będziemy wymagać od Ciebie wyników. 

 

 

Od Ciebie oczekujemy: 

• znajomości narzędzi oferowanych przez portale społecznościowe (zwłaszcza 

Facebook  i LinkedIn) i doświadczenia w wykorzystaniu ich w docieraniu do 

potencjalnych klientów,  

• umiejętności wykorzystania SEO dla zwiększenia skuteczności działań 

marketingowych,  

• zrozumienia potrzeb biznesu,  

• nastawienia na wyniki i efektywność działań, 

• samodzielności i kreatywności w działaniu, 

• umiejętności myślenia analitycznego i wyciągania wniosków na podstawie danych, 

• mile widziana będzie również umiejętność obsługi popularnych programów 

graficznych. 

 

Myślisz, że sprawdzisz się w tej roli, ale nie spełniasz wszystkich oczekiwań? Napisz do nas 

i wspólnie zastanowimy się, jak możemy wykorzystać Twój potencjał.  



 

 

Oferujemy: 

• pracę w międzynarodowym środowisku biznesowym, 

• elastyczny czas i formę zatrudnienia, 

• prywatną opiekę medyczną, 

• imprezy integracyjne na naszym tarasie w centrum Wrocławia,  

• …nieograniczone możliwości rozwoju. 

 

 

Oferty ze wskazaniem oczekiwanego wynagrodzenia, a także zgodą na przetwarzanie danych osobowych 
dla potrzeb procesu rekrutacji, prosimy kierować wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: 
rekrutacja@sdzlegal.pl 

mailto:rekrutacja@sdzlegal.pl

