
 

 

Agencja Optymalizacji Zatrudnienia ‘’Łowcy Pracy’’ 

poszukuje dla swojego Klienta kandydata na stanowisko:  

 

Asystent/Asystentka działu rekrutacyjno-marketingowego  

z językiem niemieckim 

 

który/a będzie specjalizować się głównie w prowadzeniu social mediów w języku niemieckim. 

Nasza firma jest ukierunkowana na wsparcie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami i 

ułatwia integrację z przyszłym pracodawcą.  

Jeśli interesujesz się mediami społecznościowymi, chcesz nieustannie doskonalić i rozwijać 

swoje umiejętności językowe w międzynarodowym środowisku – Masz na to szansę! Zgłoś 

się do nas i kształtuj swoją zawodową przyszłość. 

 

Niniejsza oferta jest skierowana do osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. 

 

Miejsce pracy: Zdalnie 

 

Czym będziesz się zajmować: 

- Obsługą portali społecznościowych m.in. Facebooku oraz prowadzeniem fanpage’a w 

języku niemieckim; 

- Rozpowszechnianiem i promowaniem ofert pracy, zarówno na profilu firmowym, jak i w 

grupach polsko i niemieckojęzycznych;   

- Prowadzeniem bazy danych kandydatów; 

- Zamieszczaniem reklam na Facebooku i ich zarządzaniem; 

- Codziennym kontaktem z działem marketingu i rekrutacji, w celu zapewnienia najwyższej 

jakości świadczonych usług; 

Budowaniem pozytywnych relacji z fanami profilu oraz kandydatami. 

 

Co będzie od Ciebie wymagane: 

- Znajomość języka niemieckiego na poziomie minimum B2 w mowie i piśmie; 

- Bardzo dobra znajomość narzędzi portalu Facebook;  

- Zdolności komunikacyjne; 

- Tworzenie interesujących i chwytliwych treści;  



- Umiejętność przygotowywania grafik do social mediów, bardzo dobra znajomość programu 

‘’Canva’’; 

- Przygotowywanie prostych reklam w social mediach. 

 

Co Ci oferujemy: 

- Pracę całkowicie zdalną; 

- Możliwość rozwoju kompetencji w zakresie marketingu/EB/procesów rekrutacyjnych w 

social media; 

- Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę; 

- Pracę w miłej atmosferze w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku; 

- Pakiet benefitów pracowniczych; 

- Elastyczne godziny pracy w oparciu o cały etat; 

- Telefon komórkowy; 

- Komputer z przenośny z modemem. 

 

Aplikację prosimy wysyłać na adres biuro@lowcypracy.pl lub zadzwoń pod numer telefonu 

730 103 389. 

Aplikacje przyjmujemy do 31.05.2021 r. 

 

 

Nr certyfikatu Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia: 18741 
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