
MERCUS Logistyka sp. z o.o.| 
w POLKOWICACH  

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. 
Firma o dużym potencjale rozwojowym, 

poszukuje do pracy  w Zespole Marketingu: 

specjalisty od zagadnień związanych z e-handlem (e-commerce) 

Miejsce pracy: Polkowice 
Region: województwo dolnośląskie 

 

Opis stanowiska: 

� Znajomość i analiza rynku, konkurencji oraz trendów w obszarze e-handlu 
� wdrażanie działań usprawniających funkcjonowanie platformy zakupowej 
� prowadzenie sklepu internetowego i tworzenie strategii online 
� dbanie o aktualizacje i odświeżanie interfejsu strony 
� odpowiedzialność za reklamę i stronę marketingową sklepu 

Wymagania: 

� znajomość funkcjonowania rynku e- PR/ e-marketing / reklama / social media 
� podstawowa wiedza z zakresu tematyki SEM i SEO oraz narzędzi Google Analytics i Google AdWords 
� ugruntowana wiedza z zakresu e-commerce 
� dobra znajomość Pakietu MS Office, szczególnie programu Excel  
� doskonała organizacja pracy i samodzielność w działaniu 
� łatwość w nawiązywaniu kontaktów 
� umiejętność pracy w zespole 

Oferujemy: 

� pracę w organizacji o ugruntowanej pozycji na rynku 
� dużą samodzielność w działaniu  
� wynagrodzenie adekwatne do zaangażowania i osiąganych wyników 
� gwarancję stabilnego zatrudnienia 
� adekwatne do zadań narzędzia pracy 

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego w terminie do dnia …. .08.2015 r.  
na adres: zp@mercus.com.pl 
Informacja tel. pod numerem   76 724 81 50 w godz. 8.00 – 14.00 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej 
ofercie pracy, niezbędnych do procesu rekrutacji prowadzonego przez MERCUS Logistyka sp. z o.o. z siedzibą 
w Polkowicach zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1182, 1662)”. 
 
Informujemy, że Administratorem danych jest MERCUS Logistyka sp z o.o. z siedzibą w Polkowicach. Dane 
zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 
Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów 
wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. 

 


