
Firma Yawal S.A. należy do czołówki dostawców architektonicznych systemów profili aluminiowych w Polsce. 
Swoją pozycję zawdzięczamy 30-letniemu doświadczeniu oraz szerokiej gamie innowacyjnych rozwiązań. 
Jesteśmy nowoczesną i dynamiczną firmą, która odgrywa jedną z kluczowych ról w branży. Nasze relacje 

opieramy na współpracy i otwartości. Działamy w ramach Grupy Kapitałowej Yawal zatrudniając ponad 750 
pracowników, dzięki którym doskonalimy się i rozwijamy. 

 
Zostań członkiem naszego zespołu jako:  

 

Specjalista ds. marketingu 
Miejsce pracy: Herby (pow. lubliniecki) 

W naszej firmie czekają na Ciebie poniższe wyzwania:  
 

• Współudział w tworzeniu i realizowaniu strategii marketingowej dla Grupy Yawal, 

• Doświadczenie w organizacji eventów oraz udziału w imprezach targowych 

• Tworzenie i wysyłka newsletterów i komunikatów marketingowych, 

• Administrowanie treściami na stronach internetowych, 

• Tworzenie contentu na strony www, informacje prasowe itd. 

• Opracowywanie koncepcji materiałów marketingowych,  

• Współpraca z zewnętrznymi wykonawcami i dostawcami, w tym z agencjami reklamowymi, marketingowymi oraz 
mediami,  

• Prowadzenie analiz rynkowych, pomiaru i raportowanie wyników realizowanych działań marketingowych. 
 

Jeśli: 
 

• Jesteś studentem na kierunku marketing, reklama, dziennikarstwo, ekonomia lub pokrewne,   

• Posiadasz umiejętność tworzenia tekstów, kreatywność i lekkość w komunikacji,  

• Cechuję Cię otwartość na nowe projekty i samodzielność w działaniu, 

• Potrafisz posługiwać się językiem angielskim w sposób umożliwiający swobodną komunikację, 

• Posiadasz umiejętność copywritingu, 

• Posiadasz prawo jazdy kat. B 
 

TO CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE! 
 
Oferujemy: 
 

• Ciekawą pracę w innowacyjnej firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej oraz przyjazną atmosferę, 

• Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, 

• Ambitne zadania i możliwość rozwoju zawodowego, 

• Wsparcie zespołu na etapie wdrażania, 

• Dodatkową, prywatną opiekę zdrowotną, 

• Dofinansowanie do karty Multisport, 

• Atrakcyjne warunki ubezpieczenia grupowego. 

 
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV  wpisując w tytule nazwę stanowiska na adres: 

praca@yawal.com 
 
 

Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli o następującej treści: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i 

przyszłych* rekrutacji.” 

 


