
 

Targi Kielce S.A. to firma z 30 letnią tradycją, specjalizująca się  
w kompleksowej organizacji imprez wystawienniczych oraz konferencyjnych o zasięgu krajowym  

i międzynarodowym. 

Targi Kielce S.A. poszukują obecnie kandydata/ki na stanowisko : 

MENADŻER DS. WIZERUNKU MARKI 

forma zatrudnienia:  umowa o pracę  

Miejsce pracy: Kielce,  ul. Zakładowa 1 

Główne zadania: 

 Współudział w opracowywaniu i realizacji strategii public relations marki Targi Kielce oraz budżetu promocji 

 Projektowanie kampanii: m.in. dobór komunikatów, korekta komunikatów 

 Udział u opracowaniu komunikacji wizualnej 

 Współtworzenie contentu marketingowego z przeznaczeniem do Internetu i realizacja kampanii internetowych 

 Pozyskiwanie mediów krajowych i zagranicznych oraz partnerów do współpracy  

 Uczestnictwo w organizacji różnych eventów TK  

 Cykliczne analizowanie skuteczności podejmowanych działań 

 Monitoring konkurencji na rynku targowym i trendów w zakresie promocji i reklamy 

 Wdrażanie najnowszych trendów do strategii komunikacyjnej 

 Wprowadzanie innowacji mających na celu osiąganie zamierzonych efektów 

 Nadzór nad spójną identyfikacją wizualną spółki 
Wymagania: 

 wykształcenie wyższe (preferowane kierunki : dziennikarstwo, filologia polska) 

 min. 5 letnie doświadczenie na stanowisku z obszaru PR lub  stanowisku redakcyjnym w mediach  

 preferowana znajomość języka angielskiego : poziom komunikatywny (B2) – umożliwiający pisanie pism, 
rozumienie tekstów fachowych oraz wypowiadanie się na tematy związane z wykonywaną pracą 

 znajomość narzędzi do mierzenia efektywności działań w social mediach i kampaniach internetowych 

 prawo jazdy kat. B 

 gotowość do wykonywania pracy w równoważnym systemie czasu pracy  

 kreatywność 

 wysoka kultura osobista  

 komunikatywność  
 

A dodatkowo jesteś osobą wielozadaniową  i  posiadasz umiejętności analitycznego myślenia ? 
to ta oferta jest właśnie dla Ciebie. 

  
Oferujemy: 

 pracę u jednego z liderów branży  o ugruntowanej pozycji na rynku 

 umowę o pracę   

 pracę ciekawą i pełną wyzwań 
 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail:   rekrutacja@targikielce.pl  

                                                                                                                      Oferta ważna do:  27 sierpnia 2022r.  

 
Jednocześnie prosimy o umieszczanie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z  ustawą z dnia 10 maja 

2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz 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 (RODO).” 

………………………………………… 
    (podpis kandydata) 

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są na stronie  
https://www.targikielce.pl/polityka-prywatnosci 
 
 

 
Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami. 
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