
 

 

 

Firma BAUMIT sp. z o.o. należy do austriackiego koncernu Schmid Industrie Holding, czołowego europejskiego producenta najwyższej 

jakości materiałów budowlanych. Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą, w której wszyscy mogą realizować swój potencjał zawodowy 

i zostać współtwórcą sukcesu Baumit. 

W związku z dalszym rozwojem obecnie do naszego Zespołu poszukujemy: 

Specjalista ds. Marketingu 

                                                  Miejsce pracy                                                                              
Biuro Baumit Wrocław 

 

WYZWANIA 

 
 współpraca reklamowa z Partnerami Handlowymi 

 prowadzenie konkursów firmowych, 

 organizacja targów oraz eventów  firmowych, 

 opracowanie oraz nadzór nad produkcją materiałów 

reklamowych, 

 współpraca z agencjami zewnętrznymi w zakresie 

projektowania i produkcji materiałów promocyjnych, 

 współtworzenie i dbanie o wizerunek firmy. 

 

 
 

OCZEKIWANIA 

 
 wykształcenie wyższe na kierunku zarządzanie i 

marketing,             

 co najmniej roczne doświadczenie na podobnym 

stanowisku, 

 biegła znajomość pakietu MS Office, 

 dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego, 

 bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność 

pracy pod presją czasu, 

 umiejętność pracy zespołowej i otwartość na nowe 

wyzwania. 

 

NASZA OFERTA 

 

 umowa o pracę na zastępstwo w firmie o mocnej 

pozycji rynkowej, 

 swobodna atmosfera bez dress code’u i 

korporacyjnych  standardów, 

 możliwość zdobycia doświadczenia w firmie 

działającej w 25 krajach świata, 

 atrakcyjne wynagrodzenie, 

 pakiet socjalny oraz prywatna opieka medyczna, 

 przyjazna atmosfera w gronie profesjonalistów oraz 

partnerstwo w zespole. 
 

APLIKUJ 

 

Dokumenty aplikacyjne opatrzone klauzulą o Ochronie 

Danych Osobowych prosimy przesyłać do dnia 

24.06.2022 na adres:  

rekrutacja@baumit.pl 

  

 
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu  

z wybranymi osobami. 
 

 

Administratorem danych osobowych jest Baumit sp. z o.o. (ul. Wyścigowa 56G, 53-012 Wrocław, info@baumit.pl). Dane osobowe przetwarzane 

będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO, na podstawie obowiązków pracodawcy wynikających 

z Kodeksu pracy oraz Pana/Pani dobrowolnej zgody. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być wyłącznie pracownicy Baumit i podmioty 

współpracujące z Baumit na potrzeby rekrutacji. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji. Podanie przez 

Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem prawnym wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu pracy, a ich niepodanie może skutkować 

wykluczeniem z procesu rekrutacji. 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Przysługuje Panu/Pani również 

prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO w przypadku uznania, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.  
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