
 

Targi Kielce S.A. to firma z ponad 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. projektowania stoisk indywidualnych 

Miejsce pracy: Kielce, Zakładowa 1 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za : 

 przygotowywanie projektów stoisk targowych wraz z wyceną oraz dokumentacją techniczną, 

 nadzór nad wykonaniem zabudowy stoisk przez firmy zabudowujące, 

 prowadzenie rozliczeń z klientami oraz wykonawcami stoisk, 

 pozyskiwanie klientów w celu wykonywania graficznych projektów stoisk targowych. 
 
Wymagania: 

 wykształcenie wyższe mile widziane, 

 wymóg konieczny znajomość programów AutoCad, Corel Draw, Excel, 3D Studio Max lub SketchUp, 

 doświadczenie w zakresie projektowania i wizualizacji (mile widziane portfolio),  

 znajomość języka angielskiego w związku z kontaktem z klientem zagranicznym, 

 kreatywność, 

 komunikatywność, 

 samodzielność, 

 dobra organizacja pracy, 

 prawo jazdy kat B, mile widziane  

 gotowość do pracy w równoważnym systemie czasu pracy. 
 
Oferujemy: 

 zatrudnienie u jednego z liderów branży o ugruntowanej pozycji na rynku, 

 umowę o pracę na pełny etat, 

 pracę ciekawą i pełną wyzwań, 

 szkolenia, 

 pakiet socjalny, 

 pracowniczy program emerytalny. 
 
Osoby zainteresowane ofertą, prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres rekrutacja@targikielce.pl lub 

dostarczenie bezpośrednio do siedziby firmy. Oferta ważna do  13 grudnia 2019r. 
 
 
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  
http://www.targikielce.pl/pl/rodo-klauzula-informacyjna,18198.htm 
 

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami. 
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