
  
 

MMC Car Poland Sp. z o.o. Generalny Dystrybutor Mitsubishi Motors w Polsce, poszukuje 

pracownika na stanowisko: 

 

SPECJALISTY DS. E- MARKETINGU 

 

Kluczowe zadania: 

• Pomoc przy opracowywaniu i wdrażaniu strategii marketingowej Mitsubishi 

• Planowanie, wdrażanie oraz kontrola kampanii reklamowych w internecie. 

• Nadzór i właściwe planowanie wydatków marketingowych w powierzonych obszarach. 

• Planowanie, wdrażanie oraz kontrola realizacji działań  reklamowych i wizerunkowych 

związanych ze stronami www. 

• Współpraca z agencjami reklamowymi przy przygotowywaniu materiałów reklamowych. 

• Współpraca z domami mediowymi przy planowaniu i wdrażaniu kampanii reklamowych.  

• Sporządzanie raportów w trakcie oraz po kampanii w Internecie. 

• Pomiar, analiza i raportowanie efektów kampanii internetowych, strony www (raporty, 

konwersje, KPI, leady, indeksy itp.). 

• Prowadzenie projektów i kampanii związanych z usługami Google, Facebook, performance, 

programmatic. 

• Zarządzanie systemem CRM w zakresie działań i projektów marketingowych. 

• Współpraca i nadzór pracy Call Center. 

• Współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie sprzedaży i wypożyczania baz danych. 

• Nadzór działań związanych z wykorzystaniem baz danych w celach e-mailingowych. 

• Doradztwo i szkolenia dla Autoryzowanych Dealerów  Mitsubishi. 

• Szukanie oraz wdrażanie nowych możliwości promocji i obecności w internecie. 

• Monitorowanie i analiza działań konkurencji w internecie. 

 

Oczekiwania: 

• Doświadczenie w marketingu cyfrowym. 

• Umiejętność pomiaru efektów z prowadzonych aktywności marketingowych. 

• Zdolności analityczne. 

• Bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność planowania. 

• Otwartość na zmiany, kreatywność i nieszablonowe podejście do rozwiązywania zadań. 

• Chęć rozwoju w obszarze marketingu cyfrowego. 

• Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, na poziomie B2. 

• Prawo jazdy kat. B. 

  

Oferujemy: 

• Ciekawe i ambitne projekty.  

• Możliwość realizacji własnych pomysłów.  

• Pakiet prywatnej opieki medycznej, kartę sportową. 

• Naukę języka angielskiego na koszt firmy. 

 

 

Zgłoszenia zawierające CV należy wysyłać na adres praca@mitsubishi-motors.pl  

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. 
 
Odpowiadając na ogłoszenie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów rekrutacji organizowanych przez MMC Car 

Poland. Podanie danych jest dobrowolne. Mogę cofnąć zgodę w każdym czasie. Administratorem danych jest MMC Car Poland Sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie (02-677), ul. Cybernetyki 10. Dane mogą być przetwarzane pomimo cofnięcia zgody jeżeli ich przetwarzanie jest niezbędne do 
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora w związku z prowadzoną rekrutacją. Dane mogą zostać przekazane do odbiorów 

(upoważnionych na podstawie właściwych przepisów prawa lub związanych umową z Administratorem) jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia 

procesu rekrutacji. Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzec iwu, skargi do 

organu nadzorczego i przeniesienia danych. 


