
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. Odbiorca-
mi Pani/Pana danych mogą być wyłącznie pracownicy Baumit i podmioty współpracujące z Baumit na potrzeby rekrutacji. Dane osobowe będą przechowywane do czasu za-
kończenia rekrutacji. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem prawnym wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu pracy, a ich niepodanie może skutkować wy-
kluczeniem z procesu rekrutacji.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesie-
nia 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 osobo-
wych narusza przepisy RODO.

Specjalisty ds. Marketingu

Prowadzenie stron www

Koordynowanie programu lojalnościowego

Organizację imprez targowych oraz eventów firmowych

Prowadzenie działań w zakresie komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej

Współpracę z agencjami zewnętrznymi w zakresie projektowania i produkcji materiałów promocyjnych 

Firma BAUMIT Sp. z o.o., należąca do austriackiego koncernu Schmid Industrie Holding, 
czołowego europejskiego producenta najwyższej jakości materiałów budowlanych, poszukuje:

Twoje zadania:

Nr ref. MA/ Wrocław Miejsce pracy: Biuro Baumit Wrocław

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

Umowę o pracę na zastępstwo z możliwością przedłużenia 

Swobodną atmosferę bez dress code’u i korporacyjnych standardów

Możliwość zdobycia doświadczenia w firmie działającej w 27 krajach świata

Wymagania:

Prosimy przesłać do dnia 31.05.2019 na adres e-mail: marketing@baumit.pl

Jak aplikować?

Oferujemy:


