
 

 
 
Centrum Techniki Okrętowej S.A. to nieszablonowy ośrodek badawczo-projektowy z nowoczesnymi 
laboratoriami. Jesteśmy liderem usług badawczych dla różnych sektorów gospodarki (branży budowlanej, 
kolejowej, energetycznej, szeroko rozumianej gospodarki morskiej, a także sektora zbrojeniowego). 
 
 

Poszukujemy kandydatów na stanowisko 
 

Specjalista ds. sprzedaży i marketingu 
 

Miejsce pracy: Gdańsk ul. Szczecińska 65 
 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiadać będzie za: 

 inicjowanie i prowadzenie czynnej działalności akwizycyjnej w zakresie działalności Spółki; 

 stosowanie narzędzi umożliwiających nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z klientami; 

 analizę otoczenia rynkowego CTO S.A.; 

 kreowanie wizerunku firmy m.in. poprzez stałą współpracę z portalami branżowymi w zakresie promocji                    
i rozwoju Spółki, prowadzenie firmowych profili społecznościowych oraz opiekę nad stroną domową; 

 przygotowywanie oraz koordynowanie wykonania materiałów marketingowych (katalogi, ulotki, foldery) we 
współpracy z podwykonawcami; 

 kompleksową realizację wydarzeń  firmowych, spotkań biznesowych, warsztatów, seminariów i targów. 
 

Od kandydatów oczekujemy: 

 wykształcenia wyższego kierunkowego; 

 minimum 3-letniego doświadczenia na stanowiskach o podobnym profilu; 

 znajomości zasad marketingu oraz metod i narzędzi reklamy; 

 umiejętności komunikatywnego przekazywania informacji, w tym informacji technicznych, swobodnej 
wypowiedzi oraz zainteresowania rozmówcy przekazywanymi treściami; 

 bardzo dobrej znajomości języka angielskiego, zwłaszcza w aspekcie swobodnej prezentacji oferty usługowej  
i produktowej; 

 podstawowej wiedzy technicznej powiązanej przynajmniej z jednym z trzech obszarów działalności CTO S.A. 
(okrętowymi badaniami modelowymi, badaniami ogniowymi i wibroakustycznymi, projektowaniem oraz 
wytwarzaniem urządzeń badawczych i aparatury pomiarowej wykorzystywanych w badaniach 
eksperymentalnych w mechanice płynów) lub gotowości do nauki i poszerzania wiedzy w powyższym 
zakresie; 

 bardzo dobrej znajomości środowiska MS Office i  internetowego, mile widziana znajomość programów 

graficznych;  

 znajomości współczesnych form komunikacji internetowej, portali społecznościowych oraz form 

przedstawiania oferty w sieci www; 

 chęci do rozwoju, zaangażowania, ciągłego dążenia do szukania nowych rozwiązań z dziedziny sprzedaży                     

i marketingu; 

 gotowości do realizacji ambitnych projektów; 

 mobilności. 

Poszukujemy osoby kreatywnej z otwartym umysłem, która wychodzi poza rutynowe schematy działania,  
sprawnie porusza się w social media, ma doświadczenie w marketingu i chce budować relacje z klientami. 

Oferujemy: 

 stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;  

 atrakcyjne wynagrodzenie; 

 samodzielną, odpowiedzialną pracę; 

 świadczenia socjalne, w tym możliwość skorzystania z dodatkowej opieki medycznej, kart sportowych, 
dofinansowania wypoczynku;   

 możliwość szkolenia i dalszego rozwoju; 

 atmosferę sprzyjającą działaniu w gronie zaangażowanych ludzi z pasją. 
 

 

Dokumenty rekrutacyjne wraz z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych prosimy wysłać                           
w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia tj. od dnia 5.04.2019 r. na adres: rekrutacja@cto.gda.pl                      
z dopiskiem „Specjalista ds. sprzedaży i marketingu”. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi 
kandydatami.  
 
Równocześnie informujemy, że dokumenty rekrutacyjne bez załączenia poniższej klauzuli nie będą 
uwzględnione w procesie rekrutacji. 
 

 W dokumentach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia o 
Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) udzielam zgody 
Administratorowi Danych – Centrum Techniki Okrętowej S.A. (ul. Szczecińska 65, 80-392 Gdańsk), na 
przetwarzanie moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby prowadzenia 
procesu rekrutacji. Mam świadomość, że bez mojej wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym 
odbiorcom danych lub grupom tych odbiorców oraz że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Zgody udzielam dobrowolnie.” 
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