
Czym będziesz się zajmować?
• planowanie, i kompleksowym wdrażaniem kreatywnych kampanii promocyjno-

-informacyjnych Pomorza Zachodniego,
• samodzielnym ustalaniem priorytetów realizowanych przez siebie działań oraz 

realizowaniem ich w ustalonym terminie i zakresie,
• stałym monitorowaniem i analizą rynku pod kątem wykorzystywania nowo-

czesnych narzędzi marketingowych oraz rekomendowaniem i wdrażaniem naj-
lepszych rozwiązań z tej branży,

• udzielaniem zamówień zgodnie z zasadami obowiązującymi w urzędzie oraz 
zgodnie z wytycznymi projektowymi,

• bieżącym monitorowaniem stanu realizacji wykonywanych działań, 
• analizą i raportowaniem efektów realizowanych działań,
• stałym monitorowaniem potencjalnych zagrożeń oraz wdrażaniem działań na-

prawczych,
• ścisłą współpracą z członkami zespołów projektowych biura, pozostałymi ko-

mórkami urzędu oraz podmiotami zewnętrznymi.

Co mamy dla Ciebie?
• Pracę w samym sercu Szczecina - na Zamku Książąt Pomorskich (bezpłatny 

parking pod Zamkiem),
• Wynagrodzenie konkurencyjne na rynku pracy,
• Umowę o pracę,
• Karta Multisport,
• Grupowe ubezpieczenie na życie,
• Dofinansowanie aktywności kulturalno-oświatowej lub sportowej,
• Dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego (studia I, II, III 

stopnia, studia podyplomowe, aplikacje radcowskie, szkolenia, e-learning, 
warsztaty, seminaria, staże, kursy i in.),

• Dofinansowanie wypoczynku urlopowego,
• Zniżki do Filharmonii, Teatrów, Muzeów,
• Możliwość dostosowania godzin pracy (7:30-15:30 lub 8:00-16:00),
• Bony świąteczne dla Ciebie i Twoich dzieci,
• Zapomogę finansową (losową lub materialną),
• Niskooprocentowaną pożyczkę  na cele mieszkaniowe (zakup mieszkania lub 

domu, budowa domu, remont, modernizacja, adaptacja lokalu, wpłata kaucji 
związanej z najmem lokalu mieszkalnego),

• Możliwość awansu według obowiązujących w urzędzie zasad,
• Swobodną atmosferę – mówimy do siebie „na Ty”.

To docenimy
• znajomość ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
• znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,
• znajomość zasad udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30 tys. 

euro,
• znajomość metodyki zarządzania projektami,
• znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
• znajomość podstawowych zasad i pojęć z zakresu finansów i księgowości,
• znajomość ustawy o samorządzie województwa.

Czego potrzebujesz, by osiągnąć sukces?
• posiadać doświadczenie w planowaniu i wdrażaniu nowoczesnych kampanii 

marketingowych, przede wszystkim kampanii reklamowych na portalach Face-
book, Instagram, YouTube, VOD, display,

• sprawnie korzystać z narzędzi analitycznych stosowanych w reklamach inter-
netowych (m.in. Google Analytics, Sotrender, Brand 24),

• posiadać dużą swobodę w tworzeniu opisów przedmiotu zamówienia i umów 
z wykonawcami.

Rozwijaj z nami swoje pasje,
kompetencje i pozwól się dostrzec!

Twoje następne stanowisko

Specjalista ds. Marketingu
Biuro Projektów Promocyjno-Informacyjnych
Gabinet Marszałka

O nas
Pomorze Zachodnie to marka, którą od 3 lat z sukcesem promujemy m.in. na portalach społecznościo-
wych. Na Facebooku mamy prawie 60 tys. fanów, nasz Instagram obserwuje blisko 7  tys. followersów.  
Realizujemy szereg kampanii informacyjno-promocyjnych, naszym – już dwuletnim – dzieckiem jest kon-
kurs gospodarczy „Twój biznes pod banderą sukcesu”, promujący mikro, małe i średnie firmy – wśród nich 
startupy. Finałowe gale obu edycji konkursu obejrzało na żywo kilka tysięcy osób, a imprezy uświetniły 
takie nazwiska jak: Kuźniar, Hładki, Nosowska, Sztaba czy Dąbrowska. 
Podejmujemy współprace z mówcami i influencerami. Gościliśmy m.in. Łukasza Krasonia, Mateusza Grze-
siaka, Krzysztofa Gonciarza czy twórców Matura to Bzdura, 7 metrów pod ziemią, Dla Pieniędzy.
Samodzielnie wyszukujemy i pozyskujemy dofinansowania z zewnętrznych źródeł (RPO WZ, Interreg, 
Południowy Bałtyk), szczególnie bliski jest nam projekt 1.14 RPO.
Poza kampaniami online (Facebook Ads, rich media, display, YouTube, VOD), odpowiadamy także za eventy, 
konferencje prasowe, kampanie telewizyjne, prasowe, radiowe, outdoorowe oraz konkursy. 
Nowoczesne, nieszablonowe oblicze urzędu? Tak, to my.

Jaki mamy cel?
realizacja kreatywnych projektów promocyjno-informacyjnych w zakresie szero-
ko pojętego wdrażania strategii rozwoju województwa oraz kreowania i umacnia-
nia wizerunku Pomorza Zachodniego w skali regionu i poza nim.

Twoje następne miejsce pracy
Szczecin - Zamek Książąt Pomorskich

Rozwijaj z nami
swoje pasje, kompetencje

i pozwól się dostrzec!

W przypadku chęci udziału niniejszym w procesie rekrutacyjnym prosimy o zawarcie w dokumentach poniższej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego z siedzibą 
w Szczecinie przy ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, moich danych osobowych zawartych w niniejszej ofercie pracy, dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez ww. urząd.




