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Nr ref.: NM/22/2021

Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa od ponad 75 lat realizuje projekty z zakresu innowacji włókienniczych, dostarczając na rynek produkty
i technologie o strategicznym znaczeniu dla gospodarki. Posiada akredytowane laboratoria badawcze, prowadzi procesy certyfikacji wyrobów
włókienniczych i świadczy usługi w zakresie oceny zgodności odzieży ochronnej i rękawic (PPE), certyfikacji na znak Standard 100 by OEKO-TEX®,
Bezpieczny dla dziecka, Bezpieczny dla Niemowląt, Przyjazny dla Człowieka oraz certyfikacji zgodności wyrobów i usług z dokumentami
normatywnymi. Jest częścią Sieci Badawczej Łukasiewicz – 32 instytuty badawcze zlokalizowane w 12 miastach w Polsce, które tworzą trzecią
największą sieć badawczą w Europie.

W związku z rozwojem naszego zespołu poszukujemy osoby na stanowisko:

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. MARKETINGU
(PION WSPARCIA)
nr ref.: NM/22/2021
Przewidywany zakres obowiązków:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kreowanie marki i wizerunku Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa, opracowanie
i realizacja strategii i działań marketingowych dostosowanych do wytycznych Centrum
Łukasiewicz,
nadzór nad przygotowywaniem materiałów reklamowych, informacyjno - promocyjnych,
konferencyjnych oraz prezentacji multimedialnych,
organizacja i nadzór nad obsługą stoisk na konferencjach, sympozjach, targach,
zbieranie informacji o tematach, pracach badawczych i usługach realizowanych w Łukasiewicz
– Instytucie Włókiennictwa w celu ich promocji,
organizacja i aktualizacja strony internetowej Łukasiewicz – Instytutu Włókiennictwa oraz
informacji o Instytucie na innych stronach internetowych,
współpraca z Centrum Łukasiewicz (organem nadzorującym) w ramach Platformy Kompetencji
Komunikacja,
organizacja i aktualizacja profili Łukasiewicz – Instytutu Włókiennictwa w mediach
społecznościowych (Facebook, Twitter, LinkedIn),
nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z dziennikarzami, instytucjami samorządowymi, np.
w celu organizacji eventów oraz działań promocyjnych Instytutu,
zastępowanie kierownika Działu Marketingu i Komunikacji.

Wymagania:
•
•
•
•
•
•
•
•

wykształcenie wyższe magisterskie (marketing, organizacja i zarządzanie itp.),
minimum 3 lata doświadczenia w obszarze marketingu (mile widziane doświadczenie
w marketingu jednostek naukowo – badawczych),
znajomość nowoczesnych trendów oraz narzędzi związanych z realizacją działań
marketingowych (w szczególności za pomocą internetu),
znajomość języka angielskiego,
umiejętność pracy pod presją czasu,
dyspozycyjność, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
bardzo dobra znajomość języka polskiego i umiejętność redagowania tekstów,
biegła znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office.

Oferujemy:
•
•
•
•
•
•
•

zatrudnienie w ramach umowy o pracę
możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji,
możliwość ubezpieczenia grupowego oraz opieki medycznej,
dofinansowanie do wypoczynku,
dofinansowanie do świąt oraz świadczenia świąteczne dla dzieci pracowników,
darmowy parking,
ciekawą pracę w środowisku opartym na współpracy i wzajemnym szacunku.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV na adres:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Włókiennictwa
Dział Spraw Pracowniczych
92-103 Łódź, ul. Brzezińska 5/15 lub e-mail: rekrutacja@iw.lukasiewicz.gov.pl
W przesłanych dokumentach prosimy podać nr referencyjny ogłoszenia.
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Liczba stanowisk pracy: 1
Wymiar etatu: pełny etat
Miejsce wykonywania pracy: Łódź
Termin składania dokumentów upływa z dniem 18.05.2021 r.
Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa moich danych
osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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).”

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą
rozpatrywane.
Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie
lub drogą elektroniczną.
Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej
Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Włókiennictwa.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46 WE informujemy, że:
1.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut
Włókiennictwa z siedzibą w Łodzi przy ul. Brzezińskiej 5/15 reprezentowany przez Dyrektora.
2.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu
Włókiennictwa możliwy jest pod adresem e-mail: iod@iw.lukasiewicz.gov.pl
Klauzula informacyjna dostępna pod adresem: http://iw.lukasiewicz.gov.pl/kariera/rodopraca/
www.iw.lodz.pl
www.iw.lukasiewicz.gov.pl

