Jesteśmy firmą zajmującą się sprzedażą opon osobowych, ciężarowych, rolniczych, przemysłowych,
leśnych. Działamy w kanale tradycyjnym B2B oraz od niedawna rozwijamy kanał e-commerce (B2C).
Wiedzę na temat klienta detalicznego zdobywamy w naszych serwisach ogumienia których
prowadzimy blisko dziesięć oraz w serwisach należącej do nas sieci franczyzowej OPONY EXPRESS,
których jest ponad trzydzieści.

Specjalista ds. marketingu internetowego
Miejsce pracy: Wolsztyn (Powodowo)
Nr Ref.: JMK eMKT 2020

Jeżeli:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Możesz o sobie powiedzieć - „Facebookowy Ninja”
W mediach społecznościowych czujesz się jak ryba w wodzie (FB, Inst, YT)
Nie jest problemem dla Ciebie nagranie krótkiego filmu lub zrobienie kilku zdjęć i ich
obrobienie
Dane z Analitycsa i ADS-ów czytasz ze zrozumieniem
Rozumiesz czym jest SEO i znasz język SEO-wców
Wiesz jak obsłużyć Allegro za pomocą pliku .csv
Rozróżniasz więcej niż trzy podstawowe kolory
Rozumiesz znaczenie słów: krzywe, spad, wykrojnik, CMYK, RGB i wiesz jak je zastosować w
praktyce
I wreszcie potrafiłbyś napisać to ogłoszenie w lepszy sposób

Jeżeli powyższe doskonale Ciebie opisują to znaczy, że możesz dołączyć do naszego zespołu, gdzie:
✓
✓
✓
✓

będziesz uczestniczył w tworzeniu i realizacji kampanii w social media
skoordynujesz działania pomiędzy agencjami SEO, ADS oraz developerem
aktywnie wpłyniesz na rozwój kanału B2C (e-commerce)
poprowadzisz proste projekty marketingowe w kanale B2B

A w przyszłości masz szanse uczestniczyć w tworzeniu rozwiązań mogących zmienić myślenie na
temat hurtowej sprzedaży opon.
Jeżeli jeszcze się zastanawiasz czy wysłać swoje CV to wiedz, że taka okazja może się więcej nie
powtórzyć. Nie każdy bowiem zaproponuje Tobie:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Umowę o pracę na czas nieokreślony
Stabilne zatrudnienie w firmie działającej od kilku dekad
Prawdziwe możliwości rozwoju
Realne możliwości realizowania własnych pomysłów
Uczestnictwo w rozwoju kanału sprzedaży B2C
Współpracę z zespołem otwartym na nowe, ciekawe pomysły

Zainteresowane osoby, chcące podjąć współpracę prosimy o przesyłanie CV na adres email:
praca@j-m-k.pl lub na adres siedziby: JMK Sp. z o.o., Powodowo 51, 64-200 Wolsztyn, tel. 68/
384 38 56 – z dopiskiem „Praca JMK eMKT 2020

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do JMK Sp. z o.o., Powodowo 51, 64-200 Wolsztyn zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę
Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w
ogłoszeniu.

Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV
następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez JMK Sp. z o.o., Powodowo 51,
64-200 Wolsztyn danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla
celów przyszłych rekrutacji”.
W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem ado@j-m-k.pl.
Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy
w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek)
przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie
nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w
oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu
przed sądami lub organami państwowymi.
Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś
zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 2 lat, a gdy
wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 2 lat. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla
celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 2 lat.
Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania
rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.
Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem JMK Sp. z o.o., Powodowo 51, 64-200 Wolsztyn, adres mail: ado@j-m-k.pl

