
Dołącz do nas!  

Poszukujemy eksperta pełnego pasji i zaangażowania, który wraz z kilkuosobowym zespołem będzie 
opracowywał i wdrażał działania marketingowe, dotyczące różnych produktów LSI Software S.A. 

LSI Software S.A.
ul. Przybyszewskiego 176/178
93-120 Łódź

Łódź 

Grupa LSI Software S.A. jest wiodącym na rynku polskim producentem oprogramowania dla sektorów
detalicznego, gastronomiczno-hotelarskiego (hospitality), oprogramowania do obsługi obiektów
rekreacyjno-sportowych, a także systemu dla sieci kin.

▪ Planowanie, budowanie i realizowanie kampanii marketingowej poszczególnych produktów marki
LSI Software S.A.

▪ Wdrażanie rozwiązań związanych z budowaniem rozpoznawalności marki produktu i ugruntowanie
ich silnej pozycji na rynku.

▪ Przygotowywanie materiałów niezbędnych do realizacji kampanii: marketing treści w social media,
grafiki, materiały do spotkań, prezentacje na targi.

▪ Administrowanie stronami internetowymi.
▪ Koordynowanie spotkań targowych i promocyjnych w Polsce i za granicą.
▪ Efektywną współpracę z działami wewnątrz firmy jak i partnerami zewnętrznymi.
▪ Koordynowanie pracy kilkuosobowego zespołu.
▪ Opracowywanie raportów, zestawień i analiz na potrzeby wewnętrzne.

Kim jesteśmy?

+250
pracowników

2
spółki zagraniczne

28
lat na rynku

+22 000
klientów

Zapraszamy Ciebie, jeśli:

▪ Posiadasz min. 3 letnie doświadczenie w pracy w Dziale Marketingu – mile widziane w branży IT.
▪ Posiadasz doświadczenie w zarządzaniu zespołem (min. 2 osoby).
▪ Posiadasz doświadczenie poparte sukcesami w skutecznym opracowywaniu i realizacji strategii

marketingowych.
▪ Masz szeroką wiedzę dotyczącą digital-marketingu i trade-marketingu.
▪ Posiadasz umiejętność analizowania i planowania długo i krótko-terminowego.
▪ Nadzorowałeś/aś tworzenie materiałów marketingowych (ulotki, katalogi produktowe, strony

internetowe), w tym dla Klientów zagranicznych.
▪ Posiadasz doświadczenie w przygotowywaniu skutecznych tekstów marketingowych / branżowych.
▪ Posługujesz się językiem angielskim na poziomie B2/C1.
▪ Nie jest Ci obca administracja stronami internetowymi (CMS, WordPress, Elementor, Semrush)
▪ Biegle posługujesz się narzędziami: Google Adwords, Google Analytics, GTM, Google Optimize, Google

Search Console oraz Facebook, Linkedin

Będziesz odpowiadać za:

▪ atmosferę i warunki 
pracy

Dbamy o:

www.lsisoftware.pl

▪ wyjazdy integracyjne 

▪ wyjścia zespołowe 

▪ sekcje sportowe 

▪ salka z szezlongami

▪ własna sala kinowa

▪ duży parking

▪ Twój rozwój zawodowy

▪ szkolenia 

▪ certyfikaty 

▪ program Młodych Talentów

▪ program Lider Wybiera 
Rozwój

▪ duże projekty polskie 
i międzynarodowe 

▪ różnorodność technologii

▪ Twoje zdrowie 
i bezpieczeństwo 

▪ Owocne Poniedziałki  

▪ Pizza Day 

▪ Ok System 

▪ Lux Med

▪ ubezpieczenie Aviva, 
PZU 

▪ pyszna kawa 
i herbata 

▪ elastyczne godziny 
pracy

https://www.lsisoftware.pl/
https://www.facebook.com/LSIsoftware/
https://pl.linkedin.com/company/lsi-software
https://www.youtube.com/channel/UC1uKOpbif4gLYLw1IZAU6PA

