
 
 

Chcesz rozwijać swoją karierę w firmie, która jest liderem rynku reklamy zewnętrznej 
w Polsce. Realizujemy kampanie reklamowe, informacyjne, wizerunkowe dla wielkich 
firm, małych i średnich przedsiębiorców, a także osób prywatnych. Działamy w 
sektorze OOH, a także digital, zapewniając naszym klientom kompleksowe wsparcie 
w zakresie nowoczesnej komunikacji z klientami. 

Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko: 

 

Specjalista w Dziale Technicznym 
miejsce pracy: Warszawa 

 
 
Zakres obowiązków: 

- nadzór nad eksploatacją urządzeń reklamowych, 
- nadzór nad realizacją prac modernizacyjnych, konserwacyjnych oraz 

inwestycyjnych dotyczących infrastruktury, 
- koordynacja aspektów technicznych związanych z procesem inwestycyjnym, 
- nawiązywanie współpracy z nowymi podwykonawcami, 
- koordynowanie procedur dot. procesów logistycznych, 
- doradztwo techniczne i wsparcie klientów w zakresie prowadzonych projektów, 
- prace nad nowymi projektami dotyczącymi urządzeń reklamowych, 
- realizacja zamówień na materiały eksploatacyjne związane z utrzymaniem 

infrastruktury, 
- analiza inwestycji od strony technicznej, 
- wykonywanie niezbędnych badań i analiz dotyczących rynku, asortymentu, 

konkurencji, nowych trendów i produktów. 
- raportowanie bezpośrednio do Dyrektora Technicznego. 
 
Wymagania: 

- min. 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku, 
- wykształcenie wyższe techniczne, 
- podstawowa znajomość Prawa Budowlanego, 
- wiedza z zakresu wdrożenia rozwiązań technologicznych, 
- rozumienie zagadnień konstrukcji produktu i zasad projektowania, 
- umiejętność czytania dokumentacji technicznej 
- samodzielność i umiejętność podejmowania racjonalnych decyzji w sytuacjach 

stresowych,  
- dyspozycyjność i gotowość do częstych wyjazdów na terenie całej Polski, 
- bardzo dobra organizacja pracy, 
- prawo jazdy kat. B. 
 
Oferujemy: 

- atrakcyjne wynagrodzenie stałe  
- stabilną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej 
- współpracę w oparciu o formułę B2B (wymagany własny samochód) 



 

- prywatną opiekę medyczną 

- bardzo dobrą lokalizację biura (Mokotowska 1, Metro Politechnika) 

- program wdrożeniowy oraz cykl profesjonalnych szkoleń, które rozszerzą Twoje 
umiejętności i kompetencje 

 
 
Prosimy o przesyłanie listu motywacyjnego i cv na adres praca@cityboard.pl, 
z dopiskiem w temacie: Specjalista w Dziale Technicznym 

 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie 

pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie 

przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. 
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