Polska Grupa Biogazowa jest liderem produkcji energii elektrycznej z biogazu w Polsce.
Działalność Grupy została zapoczątkowana w 2007 roku z inicjatywy osób posiadających wieloletnie
doświadczenie w obszarze energetyki odnawialnej. Głównym obszarem działalności jest produkcja
energii elektrycznej i ciepła z biogazu oraz świadczenie usług powiązanych z sektorem odnawialnych
źródeł energii. W 2021 roku rozszerzyliśmy działalność o produkcję energii z farm fotowoltaicznych.
Więcej informacji na temat profilu działalności Grupy PGB znajduje się na stronie
www.polskagrupabiogazowa.pl
Jeśli masz doświadczenie w marketingu, zależy ci na pracy z profesjonalistami, w dynamicznie
rozwijającej się branży to dołącz do naszego zespołu.
Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:

SPECJALISTA DS. MARKETINGU W POLSKIEJ GRUPIE
BIOGAZOWEJ
Miejsce pracy: Warszawa
Jakie zadania czekają na Ciebie?
• Realizacja działań marketingowych zgodnie ze strategią Polskiej Grupy Biogazowej.
• Opracowanie budżetu marketingowego przy współpracy z Przełożonym i jego realizacja,
• Projektowanie i realizowanie kampanii nastawionych na pozyskiwanie nowych Klientów dla usług
i produktów Grupy PGB w kanałach on-line i off-line (takich jak: ciepło, suszenie, nawóz,
poferment, usługi eksploatacji, energia elektryczna, usługi bilansowania oraz dystrybucji energii
elektrycznej).
• Opracowywanie i nadzór nad przygotowaniem materiałów marketingowych i ich dystrybucją.
• Wsparcie nowych inwestycji PGB w różnych regionach Polski, w zakresie komunikacji społecznej.
• Organizacja wydarzeń firmowych i zewnętrznych eventów.
• Współpraca z agencjami reklamowymi i innymi partnerami biznesowymi.
• Analiza rynku i konkurencji.
• Prowadzenie działań komunikacyjnych i kreowanie pozytywnego wizerunku firmy.
Jakie są nasze oczekiwania?
• Co najmniej dwa lata na podobnym stanowisku w marketingu.
• Znajomość narzędzi i rozwiązań marketingowych (m.in. google analytics).
• Doskonałe zdolności komunikacyjne, interpersonalne i organizacyjne.
• Zorientowanie na cel.
• Znajomość MS Office w stopniu bardzo dobrym.
• Wykształcenie wyższe.
• Znajomość języka angielskiego (min. B1)
Jakie korzyści oferujemy?
• Ciekawą, pełną wyzwań pracę w ambitnym zespole.
• Wspierającą kulturę pracy.
• Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
• Dofinansowanie do pakietu prywatnej opieki medycznej.
• Możliwość wykupienia karty Multisport.
• możliwość rozwoju oraz doskonalenia swoich kompetencji przy ciekawych projektach.
• pracę w zgranym zespole specjalistów w swojej dziedzinie.

APLIKUJ
Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi Kandydatami.
Prosimy o zamieszczenie klauzuli następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez
MCX sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).”

