
 

 

W chwili obecnej do Grupa PBI Sp. z o.o. poszukujemy kandydatów/kandydatek na stanowisko: 

Asystent ds. marketingu 

Miejsce pracy: obszar 3 województw (świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie) 

Twój zakres obowiązków: 

• Branding prowadzonych przez nas inwestycji oraz sprzętu 

• Dbanie o wizualizację materiałów reklamowych – ustalanie miejsc na banery, tablice reklamowe 

• Dbanie o wizualizację sprzętu wykorzystywanego do robót drogowych oraz posiadanej floty samochodowej 

• Przygotowanie sprzętu do eventów oraz dbanie o stan techniczny materiałów reklamowych (ścianki, rollup’y, namioty, 

balony reklamowe, flagi) 

• Wsparcie techniczne na eventach – rozkładanie oraz organizacja stoiska 

• Zamawianie tablic reklamowych, zlecenia wymian zużytych materiałów reklamowych 

• Dbanie oraz nadzór nad stanami magazynowymi materiałów marketingowych oraz dystrybucja materiałów  

na poszczególne lokalizacje 

• Konfekcja materiałów promocyjnych - przygotowanie wysyłek 

• Wizyty w punktach dystrybucyjnych naszych produktów – dokumentacja fotograficzna oraz sprawdzanie wdrożonych 

standardów 

Nasze wymagania: 

• wykształcenie średnie techniczne 

• dyspozycyjność do pracy w indywidualnie ustalonym grafiku pracy (praca również weekendowa) 

• sumienność w realizacji zadań 

• prawo jazdy kat.B 

 

Oferujemy: 

• stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 

• niezbędne narzędzia pracy 

• dofinansowanie do kart MultiSport 

• dofinansowanie do Ubezpieczenia na życie 

 

 

Zainteresowanych Kandydatów prosimy o przesłanie aplikacji zawierających CV do dnia 31 października 2022 roku na adres  
e-mail: praca@grupapbi.eu 

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi Kandydatami. 

Prosimy o dołączenie oświadczenia o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 
Grupa PBI Sp. z o.o., ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz i PBI Infrastruktura S.A. dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji na 

stanowisko Asystent ds. marketingu, w zakresie informacji zawartych w CV oraz pozostałych dokumentach, które przedkładam. 
Jest mi wiadome, że: podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne; zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie; 

wycofanie udzielonej przeze mnie zgody nie wypłynie na zgodność przetwarzania z prawem, jakie miało miejsce przed 

wycofaniem zgody (wycofanie zgody nie powoduje skutków prawnych wstecz)”. 
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