
Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. zapewnia szeroki  zakres świadczeń medycznych w systemie stacjonarnym i ambulatoryjnym. 

POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA STANOWISKO

SPECJALISTA DS. MARKETINGU 
I KOMUNIKACJI
Miejsce pracy: Starogard Gdański

pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie, 
stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, 
możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji, 
przyjazny, otwarty i wspierający zespół współpracowników

OFERUJEMY:

wykształcenie wyższe, 
mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
związanym z marketingiem w branży medycznej, 
znajomości zagadnień marketingu, e-marketingu, mediów
społecznościowych, 
umiejętności opracowywania tekstów promocyjno-reklamowych,
doskonałej zdolności komunikacyjnej, łatwości nawiązywania
kontaktów,
umiejętności realizowania wielu równoległych projektów,
umiejętność organizacji pracy, efektywnego zarządzania czasem
samodzielność, dyspozycyjność, dokładność, odpowiedzialność,
terminowość, 
dobra znajomość obsługi komputera, 
umiejętność pracy w zespole, 
umiejętność pracy pod presją czasu i w sytuacjach stresujących, 
łatwość przyswajania nowych standardów pracy

WYMAGANIA:      

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV z dopiskiem: „rekrutacja marketing” na adres: kadry@szpital-
starogard.pl lub osobiście w biurowcu szpitala pod adresem: Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.   ul. dra
Józefa Balewskiego 1; 83-200 Starogard Gdański, Dział Personalny i Płac w pokoju Nr 23 w poniedziałki, środy
i piątki w  godzinach od 8:00 do 14:00; we wtorki i czwartki w godzinach od 8:00 do 10:00. 
Termin zakończenia rekrutacji 31.12.2020 r. 

monitorowanie informacji i opinii nt. Spółki w mediach;
przygotowywanie i opracowywanie do mediów informacji
i odpowiedzi na zapytania;
prowadzenie akcji edukacyjnych i informacyjnych z zakresu
działalności Spółki;
współprojektowanie i uczestnictwo we wdrażaniu projektów
promocyjno-reklamowych;
zarządzanie stroną internetową Spółki w zakresie informacji
bieżących, aktualizacji itp.;
organizacja akcji promocyjnych i marketingowych oraz wydarzeń
wewnętrznych i zewnętrznych Spółki;
organizacja i przygotowywanie imprez z udziałem gości
zewnętrznych;
·współpraca z firmami zewnętrznymi;
tworzenie skutecznych komunikatów marketingowych –
tworzenie briefów, kreowanie nowych pomysłów;
zaangażowanie i wysoka orientacja na realizację celów; 
współtworzenie i koordynacja działań skierowanych na promocję
usług oraz tworzenie wizerunku marki

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:      

Prosimy o zawarcie w CV poniższej klauzuli: 
Zgodnie z art.6 ust.1 it. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych
Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
aktualnej i przyszłych rekrutacji.

www.szpital-starogard.pl


