Młodszy Specjalista ds. Marketingu

Dla jednego z naszych klientów, firmy Smith & Nephew, poszukujemy osoby na stanowisko Młodszy
Specjalista ds. Marketingu (Junior Marketing Specialist) w dziale Medycyny Sportowej, która będzie
odpowiedzialna za koordynację działań marketingowych w Polsce, w tym obszarze.
O firmie
Smith & Nephew to międzynarodowy koncern medyczny założony w Anglii w 1856 i obecnie działający
w ponad 32 krajach. Niekwestionowany światowy lider w produkcji implatów w dziedzinie ortopedii
i traumatologii, jak również sprzętu do artoskopii oraz specjalistycznych materiałów opatrunkowych.
Smith & Nephew jest wiodącą firmą w rozwijaniu i komercjalizacji technologii, które pozwalają
zminimalizować inwazyjne techniki chirurgiczne, ze szczególnym uwzględnieniem chirurgii stawów,
głównie stawu kolanowego, barku i biodra.
Główne obowiązki










Koordynacja działań marketingowych działu Medycyny Sportowej w Polsce
Event Management - organizowanie i koordynowanie konferencji i sympozjów dla lekarzy
Organizowanie kursów specjalistycznych dla lekarzy oraz dla pracowników Smith & Nephew
Kontrolowanie zgodności, analizy SWAT, organizacja rocznej analizy potrzeb
Koordynowanie komunikacji marketingowej; przygotowanie, sprawdzanie i pozyskanie zgody
na zakup materiałów reklamowych
Poszukiwanie nowych, efektywnych kanałów komunikacji
Wsparcie w procesie wyceny
Wsparcie w przygotowywaniu planów sprzedaży i zapotrzebowania
Uczestniczenie w spotkaniach u klienta - prowadzenie projektów

Oczekiwania:












Biegła znajmomość języka angielskiego w mowie i pismie
Chęć rozwoju w obszarze marketingu
Bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office
Doświadczenie w pracy z użyciem technologii SAP będzie dodatkowym atutem
Doświadczenie w organizacji konferencji, imprez (Event Management) mile widziane
Gotowość do odbywania podróży służbowych
Umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku
Zainteresowanie obszarem Medycyny Sportowej
Umiejętność pracy pod presja czasu
Bardzo dobre umiejętności organizacyjne
Kreatywność

Oferujemy:




Szkolenia, możliwość poznania medycyny sportowej od kulis
Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w siedzibie firmy w Warszawie
Praca na samodzielnym, odpowiedzialnym stanowisku

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: tomasz.stokowski@alexmann.com

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z
dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883)".

