
 

 

Megger Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowej spółki Megger Group Limited produkującej profesjonalne 
urządzenia pomiarowe dedykowane energetyce zawodowej od ponad 130 lat. Szeroki asortyment produktów firmy 
Megger zapewnia użytkownikom dostęp do aparatury pomiarowej możliwej do zastosowania w dowolnym punkcie 
sieci elektrycznej. Wybór jest imponujący - od niewielkich ręcznych przyrządów niskonapięciowych do sprzętu 
przeznaczonego do pomiarów i kompleksowych badań diagnostycznych aparatury wysokiego napięcia, takich jak 
mierniki rezystancji izolacji, systemy lokalizacji uszkodzeń kabli, analizatory wyłączników elektroenergetycznych, 
testery automatyki zabezpieczeniowej czy przyrządy do wszechstronnej diagnostyki transformatorów. Więcej o Nas 
i idei Megger Power on na stronie https://pl.megger.com/) 

Aktualnie poszukujemy:  

Asystenta/-ki ds. marketingu 

Miejsce pracy: Piaseczno 

Twoje główne zadania: 

▪ Wsparcie przy organizacji i rozliczaniu budżetu wydarzeń branżowych (konferencje, targi, szkolenia, 
warsztaty) 

▪ Pomoc w opracowywaniu materiałów promocyjnych, komunikacyjnych zgodnie ze strategią 
marketingową firmy 

▪ Wsparcie przy wdrażaniu kampanii marketingowych (globalnych i lokalnych) 

▪ Aktualizacja i wprowadzanie treści na stronę internetową 
▪ Wsparciem zespołu w prowadzeniu bieżących aktywności związanych z budowaniem wizerunku i marki 

Megger 
 

Oczekiwany profil kandydata: 

▪ Zainteresowanie marketingiem  
▪ Doświadczenie w pracy administracyjnej i/lub marketingu 
▪ Znajomość pakietu MS Office  
▪ Komunikatywna znajomość języka angielskiego  
▪ Znajomość mediów społecznościowych (Facebook, YT) 
▪ Dobra organizacja pracy 

My zapewniamy: 

▪ Niekorporacyjną atmosferę i komfortowe warunki pracy  
▪ Wszelkie niezbędne narzędzia 
▪ Udział w ciekawych projektach i szkoleniach w międzynarodowej firmie 
▪ Rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie marketingu B2B/B2C 
▪ Elastyczne godziny pracy  

Prosimy o przesyłanie CV na adres marketing.pl@megger.com 

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami 

Proszę o zawarcie poniższych zgód w swojej aplikacji:  

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Megger Sp. z o.o. z siedzibą w Starej Iwicznej zgodnie z Ustawą z dnia 10 

maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).  

Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych 

jest obowiązkowe, a ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości udziału w rekrutacji. Podanie dodatkowych danych 

osobowych jest dobrowolne.  

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Megger Sp. z o.o. z siedzibą w Starej Iwicznej na 

potrzeby przyszłych rekrutacji.  
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