
 

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 kandydata/ki na stanowisko: 

Specjalista ds. marketingu 

Miejsce pracy: Kielce, Zakładowa 1 

Zatrudniona osoba odpowiedzialna będzie za :  

 Opracowywanie i realizację strategii marketingowej dla wydarzeń  targowych i różnego 
typu eventów organizowanych w Targach Kielce.  

 Planowanie i realizacje działań marketingowych nakierowanych na pozyskanie uczestników 
tych wydarzeń. Inicjowanie pomysłów dotyczących nowych dróg dotarcia do uczestników 
wydarzeń.  

 Projektowanie kampanii: m.in. dobór komunikatów, udział u opracowaniu komunikacji 
wizualnej. Współtworzenie contentu marketingowego z przeznaczeniem do Internetu dla 
wskazanego wydarzenia. Dobór fraz kluczowych, wyszukiwanie informacji branżowych, 
rozbudowywanie bazy osób śledzących w SM daną imprezę, realizację kampanii 

internetowych.  
 Pozyskiwanie mediów branżowych (krajowych i zagranicznych) oraz partnerów do 

współpracy.  
 Pomoc w organizacji eventów organizowanych przez Targi Kielce (np. ceremonii otwarcia 

targów i wręczania nagród).  
 Cykliczne analizowanie skuteczności podejmowanych działań, monitoring konkurencji na 

rynku targowym i trendów w zakresie promocji i reklamy,  wprowadzanie innowacji 
mających na celu osiąganie zamierzonych efektów. 

 
Wymagania: 

 Minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w komunikacji marketingowej. 
 Wykształcenie wyższe kierunkowe. 
 Znajomość języka angielskiego na poziomie C1. 

 Znajomość narzędzi do mierzenia efektywności działań w SM i kampaniach internetowych 
(np. Google Analitics). 

 Umiejętność w prowadzeniu kampanii marketingowych w SM. 
 Mile widziane doświadczenie w zakresie marketingu B2B lub sprzedaży. 
 Umiejętność montażu filmów, umiejętność obsługi technicznej wydarzeń online – 

dodatkowy atut. 
 

Jesteś osobą: kreatywną, wielozadaniową, potrafisz i lubisz myśleć analitycznie ? 
Ta praca jest właśnie dla Ciebie! 

 
Oferujemy: 

 zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, 

 umowę o pracę na pełny etat, 
 pracowniczy program emerytalny 

 
Osoby zainteresowane pracą, prosimy o przesłanie na adres : rekrutacja@targikielce.pl  aplikacji 
wraz z klauzulą dotyczącą wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów 
rekrutacji. 

Oferta ważna do: 23 kwietnia 2023r.  

 
Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są na stronie  
http://www.targikielce.pl/pl/rodo-klauzula-informacyjna,18198.htm 

 
 

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami. 
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