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 Białołęka, Warszawa, mazowieckie 

 
 

Twój zakres obowiązków 

 Wsparcie Product Managera w opracowywaniu i wprowadzaniu strategii rozwoju produktów 

(soczewek okularowych i urządzeń optycznych) na rynku polskim i krajach bałtyckich (Estonia, 

Litwa, Łotwa), w szczególności w następujących zadaniach: 

 Analiza asortymentu produktów firmy w oparciu o informacje z rynku, ewaluację potencjału 

rynkowego, oferty i akcji konkurencji 

 Mierzenie, analizowanie i raportowanie efektywności akcji i promocji skierowanych do klientów 

(B2B) we współpracy z Junior Trade Marketing Managerem 

 Przygotowywanie materiałów marketingowych, w tym międzynarodowych (m.in. tłumaczenie 

materiałów, ulotek, prezentacji) 

 Tworzenie raportów, prezentacji, analiz, baz danych związanych z realizacją powierzonych 

zadań szczególnie dla Centrali firmy 

 Bieżąca współpraca w ramach realizowanych zadań z wewnętrznymi działami w firmie, 

agencjami reklamowymi, przedstawicielami branży optycznej i dostawcami zewnętrznymi, 

EOLP, przedstawicielami z Grupy Essilor (w szczególności z Centralą we Francji, oddziałami 

Essilor w Europie) w celu realizacji strategii biznesowej firmy. 

Nasze wymagania 

 Jesteś absolwentem/ką lub studentem/ką ostatniego roku studiów inżynierskich lub 

magisterskich…….najchętniej na kierunku optyka/optometria, fizyka optyczna lub marketing, 

gdyż jest to zgodne z obszarem działania naszej firmy i zespołu, w którym będziesz 

pracował/a 

 Z łatwością analizujesz dane, łączysz fakty i wyciągasz wnioski, analityka jest wpisana w 

Twoje „Ja”, jak optyka w nasz biznes….analityczny umysł jest niezbędny w obszarze, do 

wsparcia którego Ciebie potrzebujemy 

 Masz rozwinięte umiejętności interpersonalne i komunikacyjne….to niezbędne umiejętności w 

codziennej współpracy z innymi działami i osobami, bez której nie moglibyśmy osiągać 

naszych wspólnych celów 

 Posiadasz doświadczenie w organizacjach studenckich, pożytku publicznego, kołach 

naukowych, praktyki i staże studenckie lub inne; chętnie łączysz naukę z pracą zawodową lub 

inną aktywnością, która rozwija Ciebie zawodowo….różne doświadczenia zdobywane przez 

Ciebie w trakcie studiów są dla Nas bardzo ważne i mówią nam o Tobie wiele 



 Dobrze adaptujesz się do zachodzących zmian, lubisz działać w dynamicznym 

środowisku….nasza firma jest w trakcie globalnych zmian i wiele się u nas dziej, dlatego 

potrzebujemy osób elastycznych i dobrze odnajdujących się w zmiennym środowisku 

 Posługujesz się swobodnie j. angielskim…..jesteśmy korporacją międzynarodową, wiele 

materiałów marketingowych i maili otrzymujemy w j. angielskim 

 Chętnie i szybko się uczysz, chcesz rozwijać się w obszarze marketingu w branży medycznej 

– optyki okularowej….dla wielu z nas optyka to nasza pasja – fajnie, gdybyś dzielił/a ją z nami 

:) 

Mile widziane 

 Doświadczenie w branży optycznej lub wiedza z zakresu optyki/optometrii będą Twoim 

dodatkowym atutem…..szybciej i sprawniej wdrożysz się w pracę u nas 

To oferujemy 

 Długofalowa współpraca z największą na świecie, najbardziej innowacyjną, stabilną 

międzynarodową firmą w branży optycznej – światowego lidera w swojej branży, 

 Atmosferę opartą na współpracy, szacunku i zaufaniu - relacje międzyludzkie w naszej firmie 

to jeden z najwyżej ocenianych czynników podczas badań zaangażowania pracowników 

 Rozwój w bardzo ciekawej, rozwijającej się i przyszłościowej branży z prawdziwą misją, na 

realizację której ma wpływ Każdy z Nas: "POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA POPRZEZ POPRAWĘ 

JAKOŚCI WIDZENIA" 

 Dołożenie swojej "cegiełki" do rozwoju branży optycznej w Polsce i krajach bałtyckich 

 
 Oferta pochodzi z portalu pracuj.pl https://www.pracuj.pl/praca/asystent-ka-

w-zespole-marketingu-warszawa,oferta,1001516845?sort=0&s=d01edc2a 
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