Głęboko wierzymy w naszą misję:
“Poprawa jakości życia poprzez poprawę
jakości widzenia”, dlatego codziennie
rozwijamy naszą wiedzę i stosowane
przez nas technologie. Jeśli nasza misja
jest spójna z Twoją, dołącz do nas!

Od ponad 70 lat przygotowujemy soczewki
dla naszych klientów. Jesteśmy częścią
globalnego lidera w branży optycznej
- Grupy Essilor Luxottica. Codziennie
produkujemy 4000 soczewek okularowych.

Product Manager
Miejsce pracy: Warszawa / Annopol
Będziesz odpowiedzialny za:








opracowanie i realizację strategii
marketingowej i rekomendowanie działań
marketingu 360 dla soczewek okularowych
marki Nikon na polskim rynku,
realizację budżetu marketingowego marki,
aktywne wspieranie współpracy z klientami
B2B dla marki,
analizę danych dotyczących marki i jej
obecności na rynku,
nadzorowanie spójności działań i
komunikacji marki Nikon w odniesieniu do
pozostałych marek firmy,
przygotowanie treści i prowadzenie szkoleń
produktowych dot marki Nikon.

U nas rozwiniesz swoje kompetencje, jeżeli:









masz przynajmniej 3 letnie doświadczenie w
obszarze zarządzania produktem i marką,
doświadczenie w proponowaniu i realizacji działań
marketingowych skierowanych do klientów B2B,
posiadasz doświadczenie w zarządzaniu budżetem
produktu,
masz doświadczenie w efektywnym inicjowaniu
nowych rozwiązań dla produktu,
lubisz pracować z ludźmi i osiągać założone cele,
ukończyłaś/ łeś studia wyższe związane z
marketingiem lub zarządzaniem i biegle
posługujesz się językiem angielskim,
jesteś gotowa/y do odbywania częstych podróży
służbowych na terenie Polski,
mile widziana wiedza optyczna.

Oferujemy Ci:






możliwość proponowania i wdrażania
nowatorskich rozwiązań u lidera rynku
optycznego w Polsce,
szeroki wpływ na długoterminowy rozwój
organizacji,
możliwość wymiany wiedzy i czerpania
z doświadczeń międzynarodowego
zespołu,
wynagrodzenie adekwatne do wkładu
pracy i doświadczenia,
dodatkowe benefity tj: opieka medyczna,
ubezpieczenie na życie dla Ciebie
i Twoich Bliskich, dofinansowanie zajęć
sportowych, dofinansowanie okularów,
możliwość nabywania akcji firmy.

Oferujemy Ci także:

Szkolenia i programy
rozwojowe

Premię uzależnioną
od wyników

Prywatną opiekę
medyczną

Ubezpieczenie
grupowe

Plan zakupu
akcji

Kartę
multisport

Dofinansowanie
do okularów

Świeże owoce

www.jzo.com.pl
www.grupaessilor.pl
www.essilorluxottica.com
www.czasnawzrok.pl
Prześlij nam swoje CV na adres:

rekrutacja@jzo.com.pl
wraz z niżej zamieszczoną klauzulą, do dnia 23 grudnia 2019 r.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranym kandydatami.

Prosimy o zamieszczenie klauzuli: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez JZO S.A. z siedzibą
w Jeleniej Górze (58-500) przy ul. Ludwika Waryńskiego 12 dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego oraz przyszłych
procesów rekrutacji.”
Klauzula informacyjna:
Informujemy, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest JZO S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze (58-500)
przy ul. Ludwika Waryńskiego 12. Ponadto informujemy, że:
• Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.
• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez JZO S.A. w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia obecnej oraz przyszłych
rekrutacji na stanowisko Prduct maager oraz na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
• Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
• Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.

