
 

BSI Group Polska Sp. z o.o. zajmuje się certyfikacją, szkoleniami oraz oprogramowaniem wspierającym z 
zakresu norm i systemów zarządzania (ISO, BS, EN). Na rynku polskim rozpoczęło swoją działalność w 
roku 1999; w tym czasie BSI wystawiło ponad 2500 certyfikatów oraz przeszkoliło ponad 30,000 osób w 
zakresie wymagań Systemów Zarządzania i towarzyszących przepisów. Obsługuje nie tylko Polskę, ale 
również Czechy, Słowację, Litwę, Łotwę, Estonię, Bułgarię i Rumunię. 

 
Marketing Trainee 

Miejsce pracy: Warszawa Centrum 

Nr referencyjny: MT/BSI1016/Poland 

Oferty prosimy przesyłać do 31.10.2016 

 
Do obowiązków ww. osoby będą należały działania związane z prowadzeniem 
oraz rozwojem działań marketingowych na rynku polskim i czeskim.  
 
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie  
(z możliwością zatrudnienia na umowę o pracę w przyszłości) 

ZADANIA 
Wsparcie przy realizacji następujących działań marketingowych  
głównie skierowanych na rynek czeski: 
 

• Digital marketing 
o Obsługa komunikacji na portalach społecznościowych 
o Edycja strony internetowej 
o Realizacja kampanii reklamowych i promocyjnych w Internecie 

• Przygotowywanie materiałów informacyjnych i reklamowych 
• Organizacja eventów 
• Przygotowywanie prezentacji 
• Tłumaczenia na język czeski 
• Komunikacja z klientami  

WYMAGANIA 
• Bardzo dobra znajomość języka czeskiego 
• Dobra znajomość języka angielskiego 
• Wykształcenie wyższe lub ostatni rok studiów (kierunek marketing będzie dodatkowym atutem) 
• Znajomość Pakietu MS Office, w szczególności Excel, PowerPoint, Word 
• Mile widziana znajomość programów graficznych (pakiet Adobe) 
• Chęć poznawania nowych narzędzi marketingowych / programów 
• Umiejętność redagowania tekstów tzw. „lekkie pióro” 
• Rzetelność, terminowość i samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań 
• Umiejętności komunikacyjne i organizacyjne 
• Motywacja do pracy 

OFERUJEMY 
• interesującą pracę w międzynarodowej, stabilnej i rozwojowej firmie 
• atrakcyjne wynagrodzenie 
• możliwość rozwoju i zatrudnienia w przyszłości  
• szkolenia 
• miłą atmosferę 

Osoby spełniające powyższe kryteria i zainteresowane ofertą 
prosimy by kierowały swoje aplikacje z numerem referencyjnym MT/BSI1016/Poland w temacie, zawierające CV i list 

motywacyjny w  języku polskim wyłącznie na adres email marketing.polska@bsigroup.com 
 

Prosimy również o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w 
mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o 

Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)". 
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