
 

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 

ogłasza konkurs na stanowisko 

kierownika Działu Promocji 

w wymiarze pełnego etatu 

 

1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  

a) opracowywanie strategii marketingowych; planów, programów promocji i komunikacji oraz 

działań PR; 

b) przygotowanie całorocznych planów działań promocyjnych i zarządzanie budżetami 

promocyjnymi; 

c) nadzór nad organizacją uroczystości uczelnianych, takich jak: inauguracja roku 

akademickiego, dzień otwarty, Święto Szkoły oraz innych, zleconych przez władze uczelni; 

d) nadzór merytoryczno-organizacyjny nad imprezami promocyjnymi poza uczelnią, przede 

wszystkim Festiwalem Nauki, targami edukacyjnymi, prezentacjami uczelni, a także 

wsparcie promocyjne inicjatyw środowiska akademickiego (np. Dni Jana Pawła, Bieg 

Kościuszkowski); 

e) koordynowanie prac związanych z projektowaniem, opracowywaniem materiałów 

promocyjnych, zbieraniem danych - we współpracy z jednostkami merytorycznymi oraz 

dystrybucja ww. materiałów; 

f) nadzór nad serwisem internetowym Politechniki Krakowskiej (www.pk.edu.pl i podległe); 

g) nadzór nad profilami Politechniki Krakowskiej w mediach społecznościowych i ich rozwój; 

h) nadzór nad działalnością i koordynacja prac w ośrodkach konferencyjno-wystawowych 

Politechniki Krakowskiej, Radiu „Nowinki” i ich ukierunkowanie na działania związane 

z promocją uczelni; 

i) selekcja i wybór ofert reklamowych oraz ich opracowywanie, a także uzgadnianie 

z władzami uczelni form i rodzajów prezentacji uczelni na zewnątrz; 

j) nadzór i koordynacja działań czasopisma „Nasza Politechnika” - przy współpracy z redakcją 

pisma; 

k) nadzór nad opracowywaniem planu zamówień publicznych dla Działu Promocji; 

l) współpraca z jednostkami Politechniki Krakowskiej tj. wydziały, Szkoła Doktorska, Centrum 

Transferu i Technologii, Biurem Karier, FutureLab, Samorząd Studencki i innymi w celu 

kreowania spójnej polityki promocyjnej i marketingowej Politechniki Krakowskiej; 

m)  inne działania dotyczące promocji, zlecone przez władze uczelni; 

n) nadzór nad pracą podległych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. 

 

2. Niezbędne wymagania:  

a) wykształcenie wyższe (preferowane wykształcenie ekonomiczne, na kierunku związany 

z reklamą i promocją lub z zakresu promocji, marketingu, reklamy, public relations); 

b) staż pracy (udokumentowany świadectwami pracy) 6 lat w tym minimum 2 lata na 

stanowisku kierowniczym lub samodzielnym; 

c) doświadczenie zawodowe na pokrewnym stanowisku: wymagane minimum 3 lata na 

stanowisku związanym z organizacją działań promocyjnych firmy/instytucji publicznej; 

d) znajomość języków obcych – angielski w stopniu komunikatywnym (min. B2); 

e) niezbędne umiejętności lub kwalifikacje zawodowe: 

• umiejętność budowania i zarzadzania zespołami pracowników, 

• umiejętność organizacji pracy własnej i podległych pracowników, 

• operatywność, komunikatywność i dyspozycyjność, 

• samodzielność i podejmowanie własnych inicjatyw, 

• umiejętność analitycznego myślenia i planowania, 

• umiejętność autoprezentacji i wystąpień publicznych. 

 

 

http://www.pk.edu.pl/


3. Dodatkowe wymagania:  

a) wiedza z zakresu content marketingu, influencer marketingu i social mediów (Facebook, 

Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, Twitter); 

b) praktyczna znajomość obszaru marketingu internetowego; 

c) umiejętność analizowania wyników kampanii reklamowych, działań konkurencji, rynku; 

d) znajomość zasad z zakresu SEO i SEM, performance marketing; 

e) umiejętność wykorzystania narzędzi analityki internetowej w celu optymalizacji działań 

marketingowych; 

f) umiejętność sporządzania i zarządzanie planem marketingowym, w celu osiągania celów 

ustalonych przez Władze Uczelni; 

g) znajomość rynku (media internetowe, portale edukacyjne, prasa, radio, telewizja, uczelnie 

wyższe); 

h) znajomość funkcjonowania sektora szkolnictwa wyższego, w tym ustawy Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce, ustawy Prawo zamówień publicznych; 

i) udokumentowane doświadczenie w zakresie: 

• kursów/szkoleń związanych z marketingiem cyfrowym i kompetencjami 

interpersonalnymi itp. 

 

4. Oferujemy: 

✓ dodatkowe dni wolne 5-9 w zależności od kalendarza; 

✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13 pensja); 

✓ elastyczny czas pracy (możliwość rozpoczęcia pracy od 6:00 do 9:00, a zakończenia 

pomiędzy 14:00 a 17:00); 

✓ dodatkowe i dobrowolne ubezpieczenie grupowe oraz opieka medyczna w ramach umowy 

z PZU; 

✓ świadczenia z zakresu Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 

m.in: karta Mulitsport, dofinasowanie do pobytu dziecka w żłobku, przedszkolu lub klubie 

dziecięcym, dofinasowanie biletów do kin, teatrów, opery, koncertów, kabaretów, widowisk 

muzycznych itd., półkolonii dla dzieci pracowników PK, Term, Energylandii, wycieczek dla 

pracowników PK (krajowych i zagranicznych), oraz zajęć sportowych. 

5. Wymagane dokumenty:  

a) szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);  

b) list motywacyjny;  

c) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;  

d) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;  

e) kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, staż pracy, 

doświadczenie zawodowe oraz nabyte umiejętności.  

 

 

Wymagane dokumenty należy składać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych przy 

ul. Warszawskiej 24, pok. 137 w budynku Wydziału Inżynierii Lądowej w godz. 7:00-15:00 lub 

przesyłając w formie elektronicznej na adres mailowy kadry2@pk.edu.pl w terminie do 17 lutego 

2023 r. 

 

Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: Dotyczy konkursu na stanowisko Kierownika 

w Dziale Promocji. 

 

W przypadku przesłania oferty za pomocą poczty elektronicznej w tytule maila należy wpisać: 

Konkurs na stanowisko Kierownika w Dziale Promocji. 

 

Politechnika Krakowska zastrzega sobie, że do dalszego postępowania będą przekazywane jedynie 

oferty zawierające wymagane dokumenty, o których mowa w pkt 5. 

 

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami 

oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie 

wybranego kandydata. 

 

mailto:kadry2@pk.edu.pl


Złożone dokumenty można będzie odebrać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych przy 

ul. Warszawskiej 24 w pok. 137 w dniach 13.03.2023 r. do 22.03.2023 r. Dokumenty, które nie 

zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu. 

 

 

 


