
 

 

Dążymy do bycia najbardziej twórczą marką biżuterii w Polsce. Mamy nieograniczony potencjał, 

prężnie rozwijający się segment online i ponad 100 Salonów, w których oferujemy nietuzinkową 

biżuterię i bogate wzornictwo dla naszych Klientów. 

Tworzymy zespół wyjątkowych ludzi, którzy inspirują się nawzajem i motywują do osiągnięcia 

wspólnych celów. 

 

                                                                    Chcesz być jego częścią? 

 

Poszukujemy osoby na stanowisko: 

  

Asystent w Dziale Marketingu 

 

Miejsce pracy: Poznań 

NR REF: ADM/03/2016 

 

 

Jeśli marzysz o: 

● pracy w środowisku dóbr luksusowych 

● zdobywaniu wiedzy i doświadczenia w prężnie rozwijającym się Dziale Marketingu  
● budowaniu i utrzymywaniu relacji z Partnerami YES i Zarządcami Centrów Handlowych 
● koordynacji działań promocyjnych 
● wsparciu działań operacyjno - logistycznych działu 
 

 

oraz możesz pochwalić się: 



  

● statusem studenta/tki (II-IV rok studiów zaocznych) 

● ciekawym doświadczeniem w zakresie projektów marketingowych (staż, praktyki) 

● znajomością języka angielskiego w stopniu komunikatywnym 

● prawem jazdy kat. B 

● znajomością środowiska MS Office i Google Docs 

● swobodą poruszania się w Internecie 

 

a także :  

 

● jesteś samodzielny w działaniu i potrafisz angażować się w kilka projektów jednocześnie 

● umiesz pracować pod presją czasu 

● przebojowość i odwaga to cechy, które Cię wyróżniają 

● jesteś gotowy/a pracować w oparciu o umowę zlecenie 

 

… jesteś dla nas idealną osobą! 

 

Co oferujemy? 

  

●     przyjazną i kreatywną atmosferę pracy w teamie ludzi z pasją 

● pracę pełną wyzwań dla prestiżowej firmy 

●     możliwość nabycia cennego doświadczenia z zakresu marketingu 

                                                        
 

Jeśli chcesz dołączyć do rodziny YES prześlij swoje CV do 16.03.2016 na adres: 

 

rekrutacja@yes.pl 

  
 

Prosimy o dodanie w tytule maila numer referencyjny ogłoszenia. 

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty. 

  

    

Prosimy o zawarcie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym 

dokumencie dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z 

ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych, (Dz. Ustaw nr 133 poz. 883, z art. 23 i następnych ww. 

ustawy). 
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