
 

 
 

 
 
 

Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli 

ogłasza nabór na  stanowisko 

 
Specjalista ds. marketingu 

 
 

1. Wymagania: 
 

a) wykształcenie wyższe kierunkowe – marketing i zarządzanie; 
b) staż pracy co najmniej 5 lat, w tym 3 lata na stanowisku zgodnym z wykształce-

niem; 
c) posiadanie kompetencji w zakresie sprzedaży; 
d) dobra znajomość lokalnego środowiska biznesowego; 
e) znajomość procedur decyzyjnych w przedsiębiorstwach; 
f) umiejętność nawiązywania kontaktów oraz budowania długotrwałych relacji 

z kontrahentami; 
g) dobra znajomość mediów oraz technik i narzędzi komunikacyjnych; 
h) umiejętność pracy zespołowej i partnerskiej; 
i) umiejętność badania i analizy rynków; 
j) praktyczna znajomość zagadnień PR; 
k) kreatywność; 
l) swoboda wypowiedzi w mowie i piśmie; 
m) znajomość zagadnień CSR; 
n) umiejętność redagowania tekstów; 
o) wysokie umiejętności interpersonalne; 
p) dobra znajomość języka angielskiego; 
q) dobra znajomość Pakietu MS Office; 
r) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
s) nieposzlakowana opinia; 
t) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym w ogłoszeniu stanowi-

sku; 
 

 
2. Wymagane dokumenty: 
 

a) list motywacyjny; 
b) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej; 
c) kserokopie świadectw pracy (poświadczone za zgodność z oryginałem), 
d) kserokopie dokumentów (poświadczone za zgodność z oryginałem) 

potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe; 
e) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za 

umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 
przestępstwo skarbowe; 

f) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach; 



g) kserokopia dowodu osobistego. 
 

3. Forma i termin składania ofert: 
 

Wymagane dokumenty winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście 
w sekretariacie Miejskiego Domu Kultury przy ul. 1 Sierpnia 9, 37-450 Stalowa Wola 
lub przesłane listem poleconym na wskazany adres w zaklejonych kopertach 
z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko – Specjalista ds. marketingu”, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 października 2016 r. do godz. 15.00. 
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data stempla 
pocztowego), nie będą rozpatrywane. Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV 
powinny być opatrzone klauzulą: 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej 
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie 
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2016 r. 
poz. 922). 

  

4. Procedura naboru: 

 1 etap – sprawdzanie i ocena wymagań formalnych. Zastrzegamy sobie prawo do 
 skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami w ramach I etapu rekrutacji, 
 2 etap – rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami. 
 

Nadesłane dokumenty nie będą zwracane. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy 
się tylko z wybranymi kandydatami. O terminie przeprowadzenia rozmów 
kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie. Na podstawie art. 
24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe 
kandydatów do pracy w Miejskim Domu Kultury, ul. 1 Sierpnia 9, 37-450 Stalowa 
Wola, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą 
przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest 
dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych 
oraz prawo ich poprawiania. 
 
Niezwłocznie po zakończeniu naboru informacja o jego wyniku zostanie podana do 
publicznej wiadomości na stronie internetowej www.mdkstalowawola.pl oraz na 
tablicy ogłoszeń w Miejskim Domu Kultury. 

     
 

 
 

Stalowa Wola,12 października 2016 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.mdkstalowawola.pl/


Opis stanowiska pracy 
 

A. Informacje ogólne dotyczące stanowiska pracy 

1. Stanowisko: Specjalista ds. marketingu. 

2. Komórka organizacyjna lub samodzielne stanowisko: Dział marketingu i Kino 

„Wrzos”. 

B. Wymogi kwalifikacyjne 

1. Wykształcenie: wyższe. 

2. Wymagany profil wykształcenia: kierunkowy. 

3. Znajomość zagadnień szeroko pojętego marketingu. 

4. Doświadczenie zawodowe: staż pracy co najmniej 5 lata, w tym 3 lata na 

stanowisku zgodnym z wykształceniem. 

5. Predyspozycje osobowościowe: kreatywność, zdyscyplinowanie, obowiązkowość, 

odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, odporność na stres, opanowanie, 

umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji oraz pracy w zespole. 

6. Wysokie umiejętności interpersonalne, umiejętność analitycznego myślenia. 

7. Zdolność redagowania tekstów, dobra znajomość programów komputerowych 

Word, Excel. 

C. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku: 

1. Opracowanie i wdrażanie strategii marketingowej instytucji. 

2. Kreowanie wizerunku firmy oraz jej produktów. 

3. Współtworzenie planów i budżetów marketingowych, reklamowych 

i promocyjnych. 

4. Współpraca z partnerami biznesowymi i promocyjnymi. 

5. Sporządzanie i koordynacja ofert sponsorskich. 

6. Wyszukiwanie i opracowywanie wniosków dot. pozyskiwania funduszy. 

7. Systematyczna analiza rynku i działań konkurencji w powierzonym obszarze. 

8. Współpraca z mediami i partnerami w zakresie prowadzonych projektów, 

9. Monitoring mediów. 

10. Udział w procesie sprzedaży i promocji. 

11. Organizacja i dystrybuowanie materiałów promocyjnych i informacyjnych.  

12. Koordynowanie pracy współpracowników w ramach prowadzonych projektów. 

13. Współpraca z komórkami organizacyjnymi oraz pracownikami zatrudnionymi na 

innych stanowiskach w zakresie prawidłowego wykonywania zadań służbowych. 

 

Stalowa Wola, 12 października 2016 r. 
 


