Jako pierwsi w Polsce zdobyliśmy miano AWS Advanced Consulting
Partnera. Dołączyliśmy do grona partnerów programu AWS APN Well-Architected, zyskaliśmy
status Google Cloud Sell Service Partnera oraz dołączyliśmy do grona firm partnerskich
Operatora Chmury Krajowej. Jako AWS APN Immersion Day Partner prowadzimy i warsztaty z
AWS, ponadto prowadzimy szkolenia z zakresu multicloud i technologii komplementarnych.
Zrealizowaliśmy ponad 350 projektów. Wśród naszych klientów znajdują się takie marki jak
The Guardian, Goop, Nutricia, Duracell czy Perengo.
Pewnie się domyślasz, że w związku z tym, mamy ręce pełne pracy.
Dlatego też, do naszego zespołu poszukujemy:

Marketing and Event Specialist
Miejsce pracy: Warszawa i cała Polska (praca zdalna)
Nr. ref. MS/09/2020
Który/która pomoże nam w:
■ budowaniu społeczności entuzjastów chmury obliczeniowej
■ organizowaniu wydarzeń dla społeczności zafascynowanej technologią
■ tworzeniu treści, które tłumaczyć będą nieziemski świat chmury obliczeniowej,
■ organizowaniu webinarów oraz innych wydarzeń online,
■ realizowaniu strategii komunikacji marketingowej w social media,
■ działaniach w oparciu o content marketing,
■ aktywnościach e-mail marketingowych,
■ organizacji udziału w wydarzeniach marketingowych,
■ efektywnej współpracy z naszymi partnerami biznesowymi.
W zamian proponujemy:
■ świetne warunki pracy, wynagrodzenie adekwatne do poziomu odpowiedzialności,
niezbędne narzędzia do pracy, kontakt z zaawansowaną technologią cloud computingu,
■ wycieczki do stolicy i pracę w biurze z widokiem na Pałac Kultury, w przyjaznym otoczeniu
i z kubkiem pysznej kawy.
Więc, jeśli tylko:
■ Internet to świat, który nie ma dla Ciebie tajemnic,
■ narzędzia do edycji wideo oraz wydarzeń online to Twój “chleb powszedni”,
■ masz wyostrzony zmysł graficzny,
■ dysponujesz “lekkim piórem”,
■ jesteś świetną organizatorką/organizatorem
■ na organizowane przez Ciebie spotkania publiczność tłumnie przybywa
■ posiadasz wykształcenie wyższe na kierunkach ekonomicznych lub technicznych, lub za
moment będziesz ich absolwentem,
■ biegle posługujesz się językiem angielskim,
■ aplikacje wspomagające marketing online nie są Ci obce.
Jesteś idealnym kandydatem/tką! Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś!

CV wraz z poniższą klauzulą, prześlij na nasz adres: p
 raca@lcloud.pl

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Do przesyłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z
2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) umieszczonych w dokumentach aplikacyjnych LCLOUD Sp. z o.o., 00-120
Warszawa, ul. Złota 59, w związku z prowadzoną obecnie lub w przyszłości rekrutacją. Jednocześnie oświadczam,
że zostałam/em poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz możliwość ich
poprawiania, a także, że podanie danych ma charakter dobrowolny, jest jednak niezbędne, by móc brać udział w
rekrutacji.”.

