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Praca stała      

X      

Nazwa firmy Symkom 

Informacje  
o firmie 

Głównym celem działalności firmy Symkom jest wdrażanie 
kompleksowych rozwiązań z dziedziny analiz numerycznych w oparciu o 
oprogramowanie firmy ANSYS. Jako wieloletni partner firmy Fluent, a 
później firmy ANSYS mamy ponad dwudziestoletnie doświadczanie w 
zakresie modelowania numerycznego. W swoim portfolio oferujemy 
oprogramowanie do analiz przepływowych, mechanicznych oraz 
elektromagnetycznych. Zapewniamy doradztwo, konsultacje oraz 
szkolenia na najwyższym poziomie. 

Dołączając do Symkom uzyskasz dostęp do jednej z najbardziej 
innowacyjnych firm na świecie. Wspólnie z nami będziesz poznawać 
najbardziej złożone środowisko inżynieryjne, jakim jest oprogramowanie 
ANSYS. 

Nazwa stanowiska Specjalista ds. Marketingu (Marketing Specialist) 

Miejsce zatrudnienia Warszawa 

Opis zadań 

Obsługa portali społecznościowych oraz strony Internetowej 
Koordynacja działań marketingowych online oraz w prasie drukowanej 
Organizacja wydarzeń (konferencje, seminaria, etc.) 
Budowanie marki firmy 
Prowadzenie kampanii reklamowych/promocyjnych produktów/usług 
Koordynacja kreacji i produkcji materiałów promocyjnych, informacji 
prasowych 
Wspólne działania marketingowe z Partnerami 
Przygotowywanie raportów marketingowych 
Współpraca z innymi osobami w obrębie firmy oraz z firmami 
outsourcingowymi (agencje reklamowe, PR, itp.) 
Współtworzenie strategii marketingowej firmy 
Tworzenie budżetu marketingowego 
Dyspozycyjność i chęć wyjazdów służbowych (krajowe i zagraniczne) 

Wymagania  
(wykształcenie, umiejętności, 
języki obce, itp.) 

Wykształcenie wyższe (marketing, zarządzanie) 
Dobra znajomość języka angielskiego 
Wiedza w obsłudze komputera (pakiet MS Office) 
Umiejętność pracy w zespole 
Samodzielność 
Odpowiedzialność w realizowaniu projektów 
Umiejętności analityczne 
Komunikatywność 
 
 



 
 

Symkom – ANSYS Channel Partner w Polsce ▪ ul. Głogowa 24 ▪ 02-639 Warszawa ▪ Polska 
tel. +48 (22) 849 13 92 ▪ fax: +48 22 856 90 40 ▪ e-mail: office@symkom.pl 

 

Mile widziane 
Wiedza w obszarze działań rynkowych 
Wiedza w zakresie inżynierii 
Doświadczenie w zakresie marketingu (promocja, reklama) 
Kompetencje w zakresie sprzedaży 
Zdolności przywódcze 
Bardzo dobre umiejętnościami prezentacyjne i negocjacyjne 
Wysoka kultura osobista 
Doskonała organizacją pracy 

Warunki zatrudnienia 

(wynagrodzenie, rodzaj 
umowy, itp.) 

Stabilne warunki zatrudnienia 
Dostęp do jednej z najbardziej innowacyjnych firm na świecie 
Szkolenia i możliwość rozwoju 
Udział w targach i konferencjach branżowych 
Umowa o pracę 

Dokumenty aplikacyjne 
(CV, list motywacyjny itp.) 

Prosimy przesłać dane kontaktowe (mail lub telefon) do osób mogących 
wystawić kandydatce/kandydatowi referencje 
Mile widziane będzie przesłanie innych dokumentów (certyfikatów etc.) 
potwierdzających umiejętności wskazane w CV 
 
Prosimy o zawarcie pod dokumentem CV klauzuli: „Niniejszym 
oświadczam, iż zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 
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) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
przez Administratora Danych Osobowych Symkom Leszek Rudniak z 
siedzibą w Warszawie, przy ul. Głogowej 24 (kod pocztowy: 02-639 
Warszawa),w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Wskazuję, 
że dane osobowe podaję w sposób dobrowolny i oświadczam, iż są one 
zgodne z prawdą. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam 
się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 
przetwarzania danych osobowych oraz o wszelkich przysługujących mi 
prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.” 

Należy przesłać na adres kariera@symkom.pl 

Data publikacji ogłoszenia 5 sierpnia 2019 

Data ważności ogłoszenia 30 września 2019 

 
 


