
 

Linde Material Handling jest jednym z wiodących dostawców intralogistyki i  jednym z największych na świecie producentów wózków widłowych o napędzie spalinowym i 

elektrycznym a także wyposażenia magazynowego. Nasze zaawansowane technologicznie produkty,  kompleksowa oferta usług oraz serwis, stanowią podstawę dla 

pomyślnego rozwoju naszej globalnej firmy, która oferuje atrakcyjne możliwości rozwoju dla swoich pracowników na całym świecie.  

Obecnie poszukujemy kandydata na stanowisko:  

 

Marketing Manager (m/f)  
 
Nr ref.: MM Miejsce pracy: Warszawa, Płochocińska 59 

           
 
 

Nasze wymagania: 

- doświadczenie w tworzeniu i realizacji kampanii marketingowych zgodnych ze strategią firmy w ramach 

określonego budżetu 

- dobra znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodną komunikację biznesową 

- wykształcenie wyższe 

- wysokie umiejętności komunikacyjne i organizacyjne 

- umiejętność kreatywnego i innowacyjnego myślenia. 

 

Twój zakres obowiązków: 
 

- planowanie oraz terminowe wdrażanie strategii marketingowej firmy 

- zarządzanie podległym zespołem 

- zarządzanie bazą klientów w CRM i SAP 

- nadzorowanie działań sklepu internetowego i komunikatora live chat 

- tworzenie i prowadzenie kampanii reklamowych/promocyjnych produktów 

- dbanie o rozwój kanałów komunikacji i wizerunek firmy w social mediach  

- organizowanie targów oraz eventów firmowych 

- współpracowanie z agencjami marketingowymi oraz drukarniami. 

 
Co oferujemy: 
 

- możliwość zdobywania doświadczenia w stabilnej i prężnie rozwijającej się międzynarodowej firmie 

- umowę o pracę 

- grupowe ubezpieczenie NNW, kartę Multisport oraz opiekę medyczną po okresie próbnym 

- samochód służbowy 

- możliwość uczestniczenia w zajęciach języka angielskiego oraz szkoleniach 

- możliwość pracy zdalnej w określanym wymiarze 

- program rekomendacji pracowników. 

 



 

 

Jeżeli jesteś osobą zainteresowaną ofertą skontaktuj się z nami za pomocą przycisku APLIKUJ / prześlij swoją aplikację 
zawierającą cv/z oznaczonym numerem referencyjnym w temacie oraz miejscem pracy w temacie e-mail/ w ciągu 30 dni od 
daty ukazania się ogłoszenia na adres e-mail: 

rekrutacja@linde-mh.pl  

 

Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli „Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Linde Material Handling Polska Sp. z o.o. z 
siedzibą Płochocińska 59, 03-044 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych,  w 
celu: przeprowadzenia rekrutacji, udziału w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Linde Material Handling Polska Sp. z o.o. 

Oświadczam, że zostałam/em poinformowany/a o tym, że: 

- mam prawo w dowolnym momencie do wycofania wyrażonej przeze mnie zgody poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres 
rekrutacja@linde-mh.pl wskazany powyżej lub listu na adres administratora danych osobowych, który znajduje się powyżej, 

- wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych, którego dokonano przed jej wycofaniem”. 
 

Linde Material Handling Polska Sp. z o.o., zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane aplikacje. 

 

Linde. Przejdź na naszą stronę! 

www.linde-mh.pl 
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