
Dołącz do nas!  

Poszukujemy osoby, która z pasją i energią będzie wspierała działania Zespołu Marketingu i pełna 
zaangażowania będzie realizowała kampanie marketingowe dla grupy produktowej 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.

▪ Dbałość o promocję produktów marki LSI Software S.A. w różnych kanałach internetowych.
▪ Opracowywanie treści merytorycznej dostarczanej przez Klienta wewnętrznego, na potrzeby stron

internetowych grupy LSI Software S.A.
▪ Projektowanie, tworzenie i aktualizowanie stron internetowych (znajomość SEM, SEO).
▪ Monitorowanie mediów społecznościowych (Linkedin, Facebook).
▪ Wsparcie przy organizowaniu wydarzeń firmowych (targi, konferencje), w tym wydarzenia

zagraniczne.
▪ Sporządzanie zamówień gadżetów firmowych oraz czynny udział w wewnętrznych działaniach

marketingowych.

Kim jesteśmy?

+250
pracowników

2
spółki zagraniczne

28
lat na rynku

+22 000
klientów

Zapraszamy Ciebie, jeśli:

▪ Posiadasz min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w Dziale Marketingu, jako osoba projektująca
działania marketingu produktowego.

▪ Tworzyłeś/aś strategię działań w mediach społecznościowych.
▪ Biegle posługujesz się narzędziami marketingu internetowego: Google Ads, Google Analytics,

HotJar, Biteable, Facebook Ads, Canva, Gimp, Elementor, WordPress.
▪ Posługujesz się językiem angielskim na poziomie B2.
▪ Odpowiadałeś/aś za przygotowywanie wydarzeń branżowych (targi, konferencje).
▪ Lubisz pisać teksty do materiałów reklamowych.
▪ Potrafisz połączyć umiejętności analitycznego myślenia, skrupulatność i dokładność

z kreatywnością i zaangażowaniem.

Mile widziane:
▪ Znajomość potrzeb branży i parametrów sprzętu IT wykorzystywanego w branży gastronomicznej

i hotelowej.

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

