
 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STAŻ 
NaviGate Sp. z o.o. – firma ekspercka z branży bezzałogowych statków powietrznych i geoinformatyki, 

autoryzowany dystrybutor marek DJI Enterprise oraz Spectra, dostawca innowacyjnych technologii 

pomiarowych dla geodezji i GIS na rynek Polski oraz ośrodek szkolenia operatorów UAVO (VLOS, 

BVLOS, INS), zdobywca tytułu „Geparda Biznesu 2019 i 2020” – poszukuje osoby na płatny staż: 

 

Młodszy Specjalista ds. marketingu  

(Miejsce stażu: Kraków) 

 

Zakres głównych zadań: 

- wsparcie działu marketingu w realizacji ustalonej strategii marketingowej 

- tworzenie treści na strony firmowe, media społecznościowe (Facebook, YouTube, LinkedIN, 

Instagram), aktualizacja stron postawionych w systemie CMS 

- prowadzenie mediów społecznościowych   

- budowanie baz mailingowych i telefonicznych potencjalnych klientów poprzez różne działania 

marketingowe 

- tłumaczenie materiałów marketingowych z języka angielskiego na język polski 

- udział w organizacji wydarzeń promocyjnych (tzw. road-show) 

- współpraca z wykonawcami zewnętrznymi (zamawianie materiałów marketingowych). 

 

Wymagania: 

- bardzo dobra znajomość języka polskiego (zasad gramatyki, ortografii, interpunkcji) 

- zainteresowanie marketingiem (przede wszystkim e-marketingiem) 

- umiejętność sprawnego tworzenia tekstów w języku polskim (copywriting) 

- bardzo dobra znajomość języka angielskiego 

- znajomość social-mediów (Facebook, LinkedIN) 

- kreatywność, umiejętności analityczne 

- wykształcenie wyższe. 

 

Mile widziane: 

- znajomość CMS-ów (Wordpress, Joomla) 

- podstawowa znajomość HTML 

- doświadczenie w prowadzeniu social-mediów 

- doświadczenie w prowadzeniu bloga 

- doświadczenie przy realizacji zbliżonych projektów.  
 

 

Oferujemy: 

- 2-miesięczny płatny staż z możliwością późniejszego zatrudnienia na pełen etat na podstawie 

umowy o pracę 



- pracę w nowoczesnej i dynamicznie rozwijającej się firmie 

- możliwość rozwoju zawodowego i wdrażania własnych pomysłów 

- pracę przy dużych markach tj. DJI Enterprise, Spectra Geospatial, Trimble, Nikon, MicaSense. 

 

 

Miejsce stażu: Kraków, główna siedziba NaviGate Sp. z o.o. 

 

CV oraz list motywacyjny wraz z podaną nazwą stanowiska, którego dotyczy aplikacja prosimy 
kierować na adres: marketing@navigate.pl 
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.  

 
 
Prosimy o dopisanie klauzuli:  
 
Działając świadomie i dobrowolnie, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę NaviGate Sp. z o.o.  
z siedzibą w Krakowie przy ul. Wadowickiej 8a, w celu niezbędnym do realizacji aktualnej i przyszłych rekrutacji, zgodnie z art.6 
ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).  

Klauzula informacyjna: 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016) informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NaviGate Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie,  ul. Wadowicka 8a, 30-415 

Kraków, 

2) Kontakt z Administratorem Danych osobowych: Navigate sp. z o. o., adres email: rekrutacja@navigate.pl. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 

1974 r. 

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji.  

5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  

6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

7) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 

 

 

 

 

mailto:marketing@navigate.pl
mailto:rekrutacja@navigate.pl

