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OFERTA nr 2022/58 

Informacje dotyczące pracodawcy 

Nazwa firmy/pracodawcy Jacobs Engineering 

Adres pracodawcy (ulica, 

miejscowość, kod pocztowy) 

Marii Konopnickiej 31 

30-302 Kraków 

Adres strony internetowej  https://www.jacobs.com/ 

Osoba do kontaktu kandydatów z 

pracodawcą 
Agnieszka.Plitta@jacobs.com 

Sposób aplikacji lub kontaktu 

kandydatów z pracodawcą 

https://careers.jacobs.com/job/15066640/specjalista-ds-
publikacji-dokument-w-z-j-niemieckim-krakow-pl/ 

Data ważności oferty 30-04-2021 

Wymagania 

Wykształcenie 

Dyplom ukończonych studiów magisterskich lub 
licencjackich z filologii angielskiej z językiem 
niemieckim, filologii germańskiej lub lingwistyki 
stosowanej z językiem angielskim i niemieckim. 

Kierunek/specjalność Business Development/Sales/Marketing 

Znajomość języków obcych Biegła znajomość języka angielskiego i niemieckiego 

Umiejętności/kwalifikacje/uprawienia 

Doświadczenie w tworzeniu/edycji tekstów 
(dziennikarstwo, tworzenie treści, copywriting, 
korekta) lub tłumaczenia. 

Zaawansowane znajomość oprogramowania DTP (MS 
Office, tj. Word, Excel, PowerPoint). 

Umiejętność pracy w zespole, w dynamicznym 
środowisku, pod presja czasu 

Wysoko rozwinięte umiejętności organizacyjne, dbałość 
o szczegóły. 

Gotowość do krótkich podróży służbowych (np. kilka 
dni raz na kwartał). 

Inne  

Opis stanowiska pracy 

Nazwa stanowiska pracy Specjalista ds. publikacji dokumentów z j. niemieckim 

mailto:biurokarier@ujd.edu.pl
http://www.bk.ujd.edu.pl/


Rodzaj oferty 
praca stała 

 

Rodzaj umowy   umowa o pracę 

Wymiar czasu pracy Pelny etat Wysokość wynagrodzenia brutto zł 

Miejsce pracy (woj. miejscowość) Kraków Liczba wakatów  

Zakres obowiązków 

Zakres obowiązków: 

 Tworzenie wysokiej jakości dokumentów (np. 
odpowiedzi na oferty, raportów z projektów, oświadczeń 
o możliwościach, podręczników, instrukcji, materiałów 
marketingowych), odpowiednich dla docelowych 
odbiorców. 

 Badanie, wyszukiwanie, analiza i edycja treści 
związanych z ofertami usług i materiałami 
marketingowymi. 

 Praca zgodnie z ustalonymi szablonami, procesami i 
dobrymi praktykami projektowania i tworzenia treści 
zgodnie z wymaganiami przetargowymi i standardami 
wewnętrznymi (wytyczne dotyczące marki, ton 
wypowiedzi itp.). 

 Poszerzanie swojej wiedzy i dzielenie się nią z kolegami 
z zespołu. 

 Poszukiwanie możliwości ciągłego doskonalenia się. 

  

 

 

 

INNE INFORMACJE PRACODAWCY DLA KANDYDATÓW 

 

Oferujemy: 

 

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin 

Możliwość pracy w biurze, zdalnie lub w modelu hybrydowym 

Elastyczne godziny pracy ( rozpoczynamy między 7:30-9:30) 

„Krótkie piątki” (poniedziałek – czwartek 8.5h, piątek 6h) 

Pracę w doświadczonym zespole projektowym, przy 
międzynarodowych/długoterminowych projektach w firmie obecnej we wszystkich 
obszarach infrastruktury 

Współpracę z inżynierami z zagranicznych biur Jacobs 

Możliwość uczestnictwa w inicjatywach związanych z innowacją i jej praktyczne 
wykorzystanie w automatyzacji i optymalizacji projektowania z użyciem różnych 
technologii, narzędzi oraz języków programowania 

Członkostwo w sieciach społecznościowych Jacobs ( Women’s network, One World, 



PRISM, Careers Network, Collectively i innych) oraz udział w inicjatywach związanych 
z ich działalnością 

Pakiet benefitów (pakiet medyczny LuxMed, dodatkowe ubezpieczenie na życie, 
dofinansowanie karty Multisport, system kafeteryjny My Benefit, opieka 
psychologiczna) 

Dofinansowanie kursu j. angielskiego  

Coroczny zwrot kosztów członkostwa w izbie inżynierów 

Możliwość wyjazdów zagranicznych i współpracy z innymi branżami przy realizacji 
projektów o globalnej skali 

 

 

 

 

 

 


