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Jeżeli jesteś pasjonatem marketingu, CX, sprzedaży oraz IT, szukasz nowych wyzwań i koncepcji oraz 
masz niekonwencjonalne pomysły to jesteś osobą, której szukamy. Poszukujemy osoby 
wszechstronnej, a przy tym zaradnej z umiejętnościami bezstronnej analizy i strategicznym 
myśleniem do objęcia stanowiska: 

Digital Marketing Manager 

Miejsce pracy: zdalna (pełny etat) 

Twoim wyzwaniem będzie wprowadzenie naszej firmy w sprzedaż oprogramowania jako usługi dla 
branży produkcyjnej. Posiadamy portfel produktów własnych oraz partnerów, które się wzajemnie 
uzupełniają i pozwalają na zastosowanie strategii cross selling.  

Nasze biuro znajduje się w Lublinie, natomiast obecnie w pełni pracujemy zdalnie, więc nie ma 
znaczenia gdzie mieszkasz. Naszą pracę organizujemy w metodykach zwinnych, lubimy KPI oraz 
uczciwą i otwartą współpracę. 

Jeżeli więc chcesz z nami programować przyszłość, dołącz do nas! 

 

Obowiązki: 
Do głównych obowiązków na tym stanowisku należeć będzie: 

• definiowanie grup docelowych dla promowanych produktów i usług, 
• definiowanie potrzeb w poszczególnych grupach docelowych, segmentacja produktów, 
• definiowanie USP (Unique Selling Proposition) dla poszczególnych produktów i usług 

skierowanych do wybranych grup, 
• tworzenie, monitorowanie, optymalizowanie i rozliczanie kampanii ukierunkowanych na 

pozyskiwanie leadów marketingowych i sprzedażowych, 
• projektowanie ścieżek konwersji i ich wdrażanie za pomocą narzędzi Marketing Automation, 
• współtworzenie nowych usług i produktów, 
• koordynowanie współpracy z zewnętrznymi dostawcami, 
• analiza skuteczności działań marketingowych, proponowanie zmian, 
• poszukiwanie nowych kanałów i sposobów dotarcia do potencjalnych klientów. 

 

Wymagania:  
Idealny kandydat powinien posiadać: 

• co najmniej 2 lata doświadczenia w marketingu cyfrowym, 

• doświadczenie w zarządzaniu projektami, 

• doświadczenie w marketingu lub sprzedaży usług SaaS, 

• umiejętność kreatywnego myślenia i proponowania innowacyjnych rozwiązań, 

• umiejętności przywódcze i rozwiązywania problemów, 

• doskonałą znajomość języka angielskiego (min. B2), 

• doskonałe umiejętności komunikacyjne, 

• bardzo dobre umiejętności tworzenia treści tekstowych, 

• silne umiejętności planowania i organizacji, 

• niezależne i systematyczne podejście do pracy, 

• umiejętności pracy w domu, 

• szybkie i stabilne łącze internetowe. 
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Oferujemy:  

• do wyboru umowę o pracę lub B2B, 

• wyposażenia w odpowiednie narzędzia do pracy, 

• kontakt z nowoczesnymi technologiami informatycznymi, 

• miłą atmosferę w pracy oraz pracę w metodykach zwinnych (SCRUM), 

• uczciwą i otwartą komunikację opartą na wzajemnym szacunku. 

 

Aplikowanie: 
Osoby zainteresowane podjęciem współpracy z nami prosimy o przesłanie swojego CV i listu 

motywacyjnego na adres praca@startechnology.pl podając w tytule nazwę stanowiska pracy, na 

które jest składana aplikacja. 

Dodatkowo napisanie w treści wiadomości email odpowiedzi na 5 poniższych pytań: 

• Dlaczego Twoim zdaniem jesteś idealnym kandydatem do tej pracy? 

• Dlaczego zależy Ci na otrzymaniu tej pracy? 

• Dlaczego takie stanowisko Cię interesuje? 

• Czego oczekujesz od pracy, która da Ci poczucie spełnienia? 

• Dlaczego uważasz, że jesteś osobą wyjątkowo dobrze zorganizowaną? (przedstaw co najmniej 3 

przykłady ze swojego życia o tym świadczące). 

• Napisz nam również skąd dowiedziałeś o ogłoszeniu? 

 

 
W wiadomości prosimy dołączyć klauzulę dotyczącą ochrony danych osobowych. 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w 

ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm." 
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