
 

 

Specjalista ds. Komunikacji 
Miejsce pracy: Warszawa 

 

Fresenius Kabi Polska jest globalną firmą działającą w obszarze opieki zdrowotnej, na 

polskim rynku od ponad 20 lat, specjalizującą się w produkcji żywienia klinicznego, leków 

ratujących życie oraz technologii infuzyjnej i transfuzyjnej. Nasze produkty i usługi służą 

pomocą w opiece nad krytycznie i przewlekle chorymi pacjentami.  

 

Naszą misją jest Troska o życie!  
 

• Działamy z pasją, zaangażowaniem i nigdy się nie poddajemy. 

• Trudności są dla nas wyzwaniem, a sukcesy nagrodą i motorem do stawiania sobie 

jeszcze wyższych celów.   

• Wartości są naszym drogowskazem -> poznaj je  https://www.fresenius-

kabi.com/pl/odpowiedzialnosc/nasze-wartosci  

 

Chcesz dowiedzieć się więcej na nasz temat?  

Wejdź na https://www.fresenius-kabi.com/pl/ 

 
Co będzie należało do Twoich zadań: 

 
Komunikacja zewnętrzna: 

• Uczestniczenie aktywnie w opracowywaniu strategii rekrutacyjnej pod kątem działań 

employer brandingowych; 

• Kreowanie konkretnych działań EB, takich jak kampanie (online i offline), konferencje, 

spotkania itp.; 

• Budowanie świadomości na temat FKP poprzez tworzenie angażujących treści (SoMe, 

artykuły itp.) oraz śledzenie wyników w celu optymalizacji i poprawy skuteczności 

kampanii (raporty dotyczące wskaźników Employer Branding); 

• Koordynowanie i organizowanie obecności FKP w wydarzeniach skierowanych do 

Pracodawców i firm z sektora farmaceutycznego; 

• Proponowanie i wdrażanie działań służących kreowaniu i utrzymywaniu pozytywnego 

wizerunku pracodawcy (zwłaszcza w środowisku farmaceutycznym); 

• Monitorowanie wiadomości ukazujących się w mediach, które mogą wpłynąć na 

reputację marki wśród naszych klientów/pracowników/kandydatów/partnerów 

biznesowych; 

• Komunikacja kryzysowa; 

• Komunikacja związana z aktywnościami CSR; 

• Współpraca z agencją PR dedykowaną dla FKP i Dom Medica; 

https://www.fresenius-kabi.com/pl/firma
https://www.fresenius-kabi.com/pl/odpowiedzialnosc/nasze-wartosci
https://www.fresenius-kabi.com/pl/odpowiedzialnosc/nasze-wartosci
https://www.fresenius-kabi.com/pl/


 

 

Komunikacja wewnętrzna: 

• Prowadzenie komunikacji dla FKP i Dom Medica np. Intranet, Town Hall Meeting, TV 

Newsletter, aktualności - dedykowane emaile itp. 

• Poszukiwanie nowych trendów, narzędzi, kanałów komunikacji do budowania marki 

pracodawcy; 

• Uczestniczenie w organizacji wydarzeń firmowych i współtworzenie ich treści; 

• Tworzenie komunikatów dla FKP i Dom Medica na podstawie informacji z Global 

Communication; 

• Współpraca z Global Communication i Regionem. 

 
 
Jakiego doświadczenia i kompetencji oczekujemy: 

 

• Doświadczenia w Employer Brandingu i budowaniu wizerunku pracodawcy, 

• Doświadczenie w PR będzie dodatkowym atutem,  

• Samodzielnego ustalania działań krótko i długookresowych z zakresu EB lub PR, 

• Znajomości języka angielskiego – komunikatywnie w mowie i piśmie (B2), 

• Wykształcenia wyższego (mile widziane kierunkowe), 

• Dobrej organizacji pracy i umiejętność ustalania zadań i priorytetów, 

• Wysoko rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych,  

• Inicjatywy i energii w działaniu, 

• Pasji, kreatywności i otwartości na ludzi i doświadczenia. 

 

 

Co możemy zaoferować: 

 
 

Wyślij swoje Cv na adres: Ewa.miazga@fresenius-kabi.com 

Zachęcamy do aplikowania! 
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