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Yellow Heads Polska Sp. z o.o. jest firmą doradztwa personalnego działającą od 2002 roku, 
świadczącą profesjonalne usługi w zakresie rekrutacji i selekcji kadry menadżerskiej oraz wysokiej 
klasy specjalistów dla polskich i międzynarodowych firm na terenie całej Polski. Współpracowaliśmy z 
firmami z wielu branż jak m.in.: FMCG, przemysł, usługi B2B, IT, farmacja, inne. 
 
Obecnie dla naszego Klienta, dużej i stabilnej międzynarodowej firmy produkcyjnej 
zatrudniającej w Polsce ponad 2500 pracowników (ok. 80km od Wrocławia), 
poszukujemy dwóch osób na stanowiska:   

 
SPECJALISTA DS. MARKETINGU 

Nr ref.: MKT/10/2015 
 
Oczekiwania:  
Wykształcenie wyższe (ekonomiczne, techniczne, zarządzanie) 
Znajomość języka angielskiego 
Minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w trade marketingu, marketingu lub sprzedaży 
Znajomość branży motoryzacyjnej – Aftermarket 
Znajomość technik badań marketingowych oraz rynku 
Umiejętność efektywnej komunikacji oraz wyciągania wniosków i 
Kreatywność, samodzielność oraz doskonałe zarządzanie projektami pod presją czasu 
Znajomość MS Office (Excel, Power Ponit) 
 
Zakres obowiązków: 
Przygotowywanie planów działań trade marketingowych 
Analiza wyników badań rynkowych  
Wdrażanie i opracowanie strategii marketingowej 
Dostosowywanie narzędzi trade do trendów rynkowych 
Przygotowywanie, monitorowanie i ocena akcji promocyjnych 
Koordynacja i nadzór nad organizacją spotkań z dystrybutorami i działem sprzedaży 
Współpraca z agencjami reklamowymi i producentami materiałów POS 
Prowadzenie gospodarki materiałowej POSM 
Monitorowanie wydatków działu 
Bieżący monitoring implementowanych działań pod kątem wyników i efektywności ROI 
Wspieranie działu sprzedaży 
 
 
Firma oferuje: 
Interesującą pracę na zasadzie umowy o pracę w stabilnej firmie międzynarodowej. 
Możliwość pozyskania nowych doświadczeń i rozwoju zawodowego. 
Prywatną opiekę medyczną, kartę Multisport, telefon służbowy.  
 

 
 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie szczegółowego CV oraz listu motywacyjnego w 
języku polskim wraz z numerem referencyjnym oraz klauzuli: "Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
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rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 1001, poz.926 z póz. zm.)" na adres:  
k.witczak@yellow-heads.com  
Zainteresowanym dziękujemy za uwagę. Zastrzegamy sobie przy tym prawo kontaktu tylko z 
wybranymi kandydatami. 
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