02.10.2019
Termin nadsyłania zgłoszeń: 03.10.2019
Specjalista ds. mediów społecznościowych
Instytucja: Muzeum Narodowe w Krakowie
Miejscowości: Kraków
Dziedziny: media

OPIS STANOWISKA
• zarządzanie stroną internetową Muzeum Narodowego w Krakowie (publikacja
treści we współpracy z poszczególnymi oddziałami i koordynatorami projektów)
• współpraca merytoryczna przy projektach związanych z nowymi mediami (strony
www, aplikacje itp.)
• zarządzanie kanałami Muzeum Narodowego w Krakowie w social mediach (FB,
Instagram, LinkedIn), tworzenie harmonogramów publikacji adekwatnych do
potrzeb promocyjnych Muzeum
• pozyskiwanie materiałów od pracowników merytorycznych Muzeum
• planowanie, prowadzenie i rozliczanie kampanii płatnych (Google Ads Manager,
Facebook Ads)
• planowanie kampanii promocyjnych poszczególnych wystaw i projektów w
internecie
• planowanie i publikacja newslettera Muzeum (Freshmail)

WYMAGANIA
• obsługa Google Ads Manager, Facebook Ads, ustawianie i optymalizacja kampanii
(z naciskiem na Facebooka)
• znajomość podstawowych systemów CMS (Wordpress)
• znajomość najnowszych trendów dot. promocji w internecie
• podstawowa znajomość obsługi programów graficznych (Adobe Photoshop, GIMP)
• umiejętność redagowania krótkich tekstów informacyjnych i promocyjnych w
języku polskim i angielskim
• podstawowa wiedza na temat SEO i projektowania stron internetowych
OFERUJEMY
• stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę
• elastyczne godziny pracy
• możliwość udziału w kursie języka angielskiego
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Biuletyn Polonistyczny
• możliwość rozwoju zawodowego poprzez udział w szkoleniach
• prywatną opiekę medyczną
• atrakcyjny pakiet socjalny
• możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych (darmowe wejścia na
wszystkie wystawy MNK)
DODATKOWE INFORMACJE
https://mnk.pl/praca-praktyki-wolontariat
WARUNKI APLIKOWANIA
Aplikacje prosimy przesyłać na adres: hr@mnk.pl w terminie do 03.10.2019 r. z
dopiskiem w tytule „Specjalista ds. mediów społecznościowych”.
Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty oraz zastrzegamy sobie prawo
do zakończenia rekrutacji przed podanym wyżej terminem.
Obowiązek informacyjny według zasad funkcjonujących od 25 maja 2018 r.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych - dalej RODO) informuję:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Krakowie
z siedzibą w Krakowie, Al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków, kontakt: tel.0-12 43 35 620,
email: dyrekcja@mnk.pl).
I. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych pod nr tel. 0-12 43 35 707 lub adresem email: ppietras@mnk.pl.

Słowa kluczowe: marketing, muzeum, nowe media, media
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