
Germania Mint (dawniej Kurowski Group), 

w związku z rozwojem, poszukuje Pracownika na stanowisko: 

JUNIOR MARKETING SPECIALIST 

Miejsce pracy: Jelenia Góra 

 

 

 
 

CZYM BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAĆ? 

• Poznasz światową branżę numizmatyczną i metali szlachetnych. 

• Weźmiesz udział w planowaniu i realizacji strategii marketingowej marki. 

• Będziesz współtworzyć treści, w tym teksty, grafiki, zdjęcia i wideo. 

• Wesprzesz komunikację w social media (m.in. Instagram i YouTube). 

• Będziesz aktualizować firmowe strony internetowe i blog pracowniczy. 

• Wraz z Zespołem skoordynujesz organizację wydarzeń specjalnych. 

• Pomożesz w realizacji codziennych zadań Działu Marketingu. 

ZAPRASZAMY CIĘ DO ZESPOŁU JEŚLI: 

• Interesujesz się marketingiem i chcesz rozwijać się w tym kierunku. 

• Potrafisz napisać wartościowy tekst i zrobić atrakcyjne zdjęcie. 

• Biegle obsługujesz media społecznościowe, Wordpressa i arkusze kalkulacyjne. 

• Lubisz pracę zespołową i masz głowę otwartą na nowości. 

• Masz zadaniowe podejście do pracy i zawsze znajdujesz rozwiązania. 

• Znasz język angielski w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację. 

JEŚLI DO NAS DOŁĄCZYSZ: 

• Zaoferujemy Ci umowę o pracę i atrakcyjne warunki finansowe. 

• Zapewnimy wszelkie narzędzia do realizacji zadań - laptop, telefon, etc. 

• Gwarantujemy świetną atmosferę w Dziale i wsparcie Zespołu na każdym etapie. 

• Będziesz budować jedną z najbardziej przebojowych marek światowej numizmatyki. 

 

CV prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@germaniamint.com 
w temacie wiadomości wpisując: MARKETING 
Aplikacje przyjmujemy do 31.08.2021 r. 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.  

 

 
Wysyłając dokumenty prosimy o załączenie klauzuli: 

”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych 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 Europej-

skiego 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).” 


