
 

Targi Kielce S.A. to firma z 25 letnią tradycją specjalizująca się  
w kompleksowej organizacji imprez wystawienniczych oraz konferencyjnych o zasięgu krajowym  

i międzynarodowym. 

W związku z dynamicznym rozwojem Targi Kielce S.A. poszukują kandydata/ki na stanowisko: 

Specjalista ds. Mediów Cyfrowych 

Miejsce pracy: Kielce 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:  

 bieżącą aktualizację treści w serwisie internetowym Targów Kielce, 
 podstawową obróbkę materiałów graficznych i tekstowych dla potrzeb publikacji w serwisie 

internetowym, 
 tworzenie i aktualizację interaktywnych planów wystaw, we współpracy z zespołem 

graficznym, 
 koordynację prac związanych z umieszczeniem w serwisie reklam od wystawców, 
 weryfikację techniczną materiałów audio/video,  
 konwersję formatów audio/video,  
 edycję techniczną materiałów audio/video, 
 pomoc w prowadzeniu kampanii w mediach cyfrowych, 

 monitorowanie działań konkurencji, 
 poszukiwanie nowych możliwości pozyskiwania linków zewnętrznych, 
 aktualizację danych o Targach Kielce na zewnętrznych serwisach internetowych, 
 pomoc w tworzeniu dodatkowych serwisów internetowych dla Targów Kielce. 

 
Wymagania: 
 

 wykształcenie średnie lub wyższe, 
 biegła znajomość obsługi komputera, 
 podstawowa znajomość zagadnień grafiki komputerowej i multimediów, 
 doświadczenie w obsłudze systemów zarządzania treścią, 
 podstawowa znajomość HTML, CSS, 
 znajomość programu FreshMail, 
 dokładność i sumienność, 

 umiejętność pracy pod presją czasu, 
 analityczne myślenie, 
 znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym. 

 
Oferujemy: 

 pracę ciekawą i pełną wyzwań, 
 zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, 
 umowę o pracę na pełny etat, 
 szkolenia, 
 pakiet socjalny. 

 

Osoby zainteresowane pracą, prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 01.08.2018 r. 
za pomocą przycisku APLIKUJ lub dostarczyć bezpośrednio do firmy. 
 
Jednocześnie prosimy o umieszczanie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli  
i podpisanie jej: 
 
„Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych  z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów obecnej rekrutacji/obecnej i przyszłych 
rekrutacji )*. 
 
)* - niepotrzebne skreślić 

 
…………………………… 

(podpis kandydata) 



 
Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są na stronie 

http://targikielce.pl/pl/klauzula-informacyjna,18218.htm 
 
Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami. 

http://targikielce.pl/pl/klauzula-informacyjna,18218.htm

