
 

Specjalista ds. Ekspansji i Utrzymania Sieci 
(miejsce pracy: Gdańsk) 

 

Firma Cityboard Media działa na rynku reklamy zewnętrznej od 1996 roku. 

Wiemy, jak skuteczne komunikować się z klientami. Naszym priorytetem jest dostarczanie innowacyjnych 

rozwiązań marketingowych i świadczenie wysokiej jakości usług w zakresie reklamy digitalowej i 

outdoorowej. Tworzymy strategie marketingowe, kreujmy marki, budujemy nowoczesne strony www, 

obsługujemy media społecznościowe i realizujemy kampanie reklamowe w internecie. Nasza sieć outdoorowa, 

to kilka tysięcy nośników w 62 miastach w całym kraju. Realizujemy kampanie reklamowe, informacyjne, 

wizerunkowe dla wielkich firm, małych i średnich przedsiębiorców, a także osób prywatnych. Na naszych 

tablicach reklamowych rocznie pojawia się kilka tysięcy kampanii. 

Zakres obowiązków:  

• współpraca z podmiotami biorącymi udział w procesach inwestycji i eksploatacji, w tym z jednostkami 

administracji publicznej 

• nadzór i kontrola nad istniejącą siecią nośników reklamowych 

• kompleksowa obsługa nośników reklamowych w zakresie obowiązujących umów dzierżawy i energii 

elektrycznej 

• bezpośrednia współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie obsługi istniejących urządzeń 

reklamowych 

• kontrola jakości oświetlenia istniejących urządzeń reklamowych 

• wyszukiwanie lokalizacji pod urządzenia reklamowe oraz kompleksowa analiza dostępnych lokalizacji 

pod kątem finansowym, jakościowym, stanu prawnego, warunków technicznych, otoczenia, potencjału 

sprzedażowego itp. 

• negocjacje i zawieranie umów z właścicielami gruntów (osoby prywatne oraz firmy) 

• nadzór, pozyskiwanie i współpraca z wykonawcami robót 

Wymagania: 

• umiejętność tworzenia pism urzędowych 

• bardzo dobrze rozwinięte zdolności negocjacyjne poparte sukcesami 

• prawo jazdy kat. B – praca mobilna 

• wysokie standardy postępowania, samodzielność, umiejętność organizowania pracy i dążenia do 

realizacji celów, odporność na stres 

• znajomość procedur urzędowych i przepisów prawnych związanych z inwestycjami (mile widziane) 

• wykształcenie min. średnie (wykształcenie wyższe mile widziane) 

Oferujemy:  

• wynagrodzenie stałe i zmienne 

• duży zakres samodzielności przy realizacji zadań 

• stabilną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej 

• prywatną opiekę medyczną 

• współpracę w oparciu o formułę B2B (wymagany własny samochód) 

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

Specjalista ds. Ekspansji i Utrzymania Ruchu 

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. 

praca@cityboard.pl

