
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych WWW.OBPON.PL to firma z 20 – letnim
doświadczeniem  w  zakresie  profesjonalnej  obsługi  pracodawców  osób  niepełnosprawnych.
Współpracujemy  z  najlepszymi  i  największymi  pracodawcami  w  Polsce,  którzy  poszukują
pracowników o określonych kwalifikacjach i kompetencjach, a jednocześnie pragną dopasować profil
kandydata do kultury organizacyjnej własnej firmy. Dbamy o promowanie takich ofert pracy, które
umożliwiają  przyszłym  pracownikom  zdobywanie  doświadczenia  zawodowego,  stałe  podnoszenie

kwalifikacji i pracę w zespole, w którym osoby z niepełnosprawnością traktowane są na równi z pozostałymi pracownikami, a ich uczestnictwo 
w rozwoju firmy jest doceniane. Zaufali nam najbardziej znani i najwięksi pracodawcy w Polsce, przede wszystkim Ci, którzy rozumieją potrzebę
dania szansy każdej osobie z niepełnosprawnością, która wyraża chęć i gotowość podjęcia pracy. Obsługujemy ponad 1500 pracodawców  
w całym kraju, nie boimy się dużych i nowych wyzwań. Specjalizujemy się w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością posiadających określone
kwalifikacje oraz chętnych wspólnie z nami zdobywać nowe umiejętności i doświadczenia. Oferujemy stabilne zatrudnienie i rozwój zawodowy.
Aplikując na stanowisko z naszego ogłoszenia zawsze masz szansę na zatrudnienie. Nawet jeśli nie znajdziesz pracy teraz, Twoje zgłoszenie
ewidencjonowane jest w naszym systemie i jeśli tylko pojawi się u nas oferta odpowiadająca Twoim kwalifikacjom, skontaktujemy się z Tobą 
i polecimy nowemu pracodawcy. Wielu z wprowadzonych na rynek pracy kandydatów wie, że tym, co odróżnia nas od konkurencyjnych agencji
pracy jest pełne zrozumienie Waszych potrzeb w zakresie aktywizacji zawodowej i jej ogromnej roli w egzystencji osoby z niepełnosprawnością.
Dołącz do nas – wyślij swoje CV.
 

Dla naszego Klienta, Firmy o ugruntowanej pozycji na rynku, zatrudniającej i znającej

potrzeby osób niepełnosprawnych,  poszukujemy osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności 

na stanowisko : Specjalista ds. komunikacji i marketingu- Product Marketing and

Communication Specialist - praca stacjonarna w Warszawie.

Podstawowe obowiązki:

• przygotowywanie komunikacji wewnętrznej oraz zewnętrznej dla naszych klientów, w tym 

tworzenie dokumentów, mailingu oraz prezentacji na spotkania, 

• zarządzanie i tworzenie gotowych materiałów dotyczących technik sprzedażowych,

• aktualizowanie wewnętrznych i zewnętrznych treści internetowych dotyczących firmy,

• zbieranie i weryfikowanie danych dotyczących rozwoju produktu, informacji zwrotnych od 

Klientów, w celu lepszego zidentyfikowania potrzeb Klientów,

• prowadzenie ewidencji wyników sprzedaży i kosztów oraz analizowanie ich w oparciu o prognozy, 

w celu zidentyfikowania obszarów do rozwoju, 

• partnerowanie zespołom z działów sprzedaży pośredniej, marketingu, obsługi Klienta i grafiki w 

celu dotarcia do Klientów poprzez zróżnicowane kanały sprzedaży,

• wsparcie przy tworzeniu rocznych raportów globalnych i tworzenie planu działań,

• koordynowanie przygotowań biuletynu dla pracowników firmy,

• zbieranie pomysłów, przygotowywanie ulepszeń oraz zmian i przedstawianie ich wewnętrznym 

Klientom,

• udział w dużych projektach wewnętrznych,

• obsługa codziennych zapytań dotyczących produktów.

Wymagania:

• wymagane wykształcenie wyższe w obszarze marketingu i komunikacji,

• silne nastawienie proklienckie,

• doświadczenie w tworzeniu prezentacji i raportów na spotkania z Klientami,

• doświadczenie w zarządzaniu projektami mile widziane, 

• doskonałą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, 

• znajomość produktów Mercer i doświadczenie w pracy z Klientem będzie dużą zaletą, 

• biegła znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office (Word, PowerPoint, Excel) oraz 

programów graficznych, 

http://WWW.OBPON.PL/


• zdolności analityczne i zmysł estetyczny, szukamy osoby proaktywnej i samodzielnej, 

• zdolności samo-motywujące i organizacyjne, w tym zarządzania własnym czasem 

Oferujemy:  

• pracę w dynamicznym zespole leaderów, nastawionym na rozwój pracowników, w firmie która 

prezentuje najwyższe standardy obsługi,

• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę do stycznia 2020,

• atrakcyjny pakiet benefitów, w tym ubezpieczenie na życie, prywatna opieka medyczna, karta 

lunchowa, karta sportowa, kursy językowe.

Aplikacje kandydatów prosimy przesyłać na adres:     praca@obpon.p  l     

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami.

W aplikacji prosimy o umieszczenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ogólnopolską Bazę Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
sp. z o.o. sp. k., moich danych osobowych zawartych w aplikacji o pracę na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. Wyrażam także zgodę na
udostępnianie moich danych osobowych potencjalnym pracodawcom do celów związanych z procesem rekrutacji. Jestem świadomy/a, że mam prawo
wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Przesłanie danych osobowych w szerszym zakresie, niż określonym w art. 221 Kodeksu pracy stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez
Ogólnopolską Bazę Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Zgodę można wycofać w
każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Informację o rezygnacji z udziału w procesie rekrutacji prosimy przesłać na adres: praca  @obpon.pl  
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