
Firma Cloos Polska powstała w 1991 roku, ma charakter firmy inżynieryjno-handlowej zajmującej się techniką i 
wyposażeniem stanowisk spawalniczych. Podstawowym asortymentem oferowanym przez spółkę jest sprzęt oraz 
zrobotyzowane systemy spawalnicze niemieckiej firmy CARL CLOOS Schweisstechnik, urządzenia do spawania 
orbitalnego, cięcia plazmą oraz wyposażenie stanowisk w urządzenia odsysająco-filtrujące. Firma dostarcza 
również narzędzia oraz komponenty dla przemysłu, takie jak zaciski szybkomocujące, urządzenia do trwałego 
znakowania, stoły spawalnicze. 

W związku z rozwojem firmy szukamy osób zainteresowanych pracą na stanowisku 

Specjalista ds. Marketingu 
Miejsce pracy: Świdnica 

Osoba będzie odpowiedzialna za: 

 współtworzenie i realizacja strategii marketingowej zgodnej z założonymi budżetami oraz planami 
marketingowymi, 

 przygotowywanie, wdrażanie i badanie efektywności kampanii promocyjnych, działań e-marketingowych, 
 pozyskiwanie i optymalizacja ruchu na stronie 
 testowanie, monitorowanie i optymalizacja prowadzonych działań, przygotowywanie analiz z 

przeprowadzonych kampanii, 
 realizacja działań content marketingowych w ramach kanałów własnych i płatnych - tworzenie i 

dystrybucja komunikatów, informacji, tekstów, artykułów, 
 nadzór nad produkcją materiałów marketingowych 
 organizację targów, konferencji oraz wystaw 
 współpracę z mediami, agencjami reklamowymi oraz drukarniami 

Od kandydatów oczekujemy: 

 wykształcenia wyższego 
 minimum 2-letniego doświadczenia w pracy w dziale marketingu 
 bardzo dobrej znajomości języka angielskiego 
 znajomość obsługi narzędzi Google m.in.: Google Ads, Google Analytics 
 dobrej znajomości MS Excel, Power Point, mile widziana znajomość Adobe Photoshop lub innych 

programów graficznych i analitycznych 
 otwartości na nowe wyzwania, kreatywności i dobrych zdolności analitycznych 
 umiejętności  negocjacyjnych 
 samodzielności, terminowości i umiejętność dobrego planowania pracy 
 Dodatkowym atutem będą umiejętności copywriterskie (bardzo dobra znajomość języka polskiego - 

gramatyka i stylistyka). 

Oferujemy: 

 Atrakcyjne warunki zatrudnienia 
 Okazję współpracy z jednym z głównych dostawców robotów spawalniczych i maszyn dla przemysłu 
 Samodzielną, kreatywną i ciekawą pracę w firmie z ugruntowaną pozycją na rynku 
 Udział w konferencjach i szkoleniach, 
 Lekcje języka angielskiego, 
 Opiekę medyczną (indywidualną) oraz ubezpieczenie, 

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji (CV + list motywacyjny) na adres t.jastrzebski@cloos.pl 

 

 
 
 


