
 

Wytwórnia Filmów Oświatowych Sp. z o.o. 

ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. dystrybucji filmów 

i działań wizerunkowych Spółki 

 
Wytwórnia Filmów Oświatowych jest prężnie i nieprzerwalnie działającą od 1949 roku 

instytucją, świadczącą usługi w szerokim zakresie produkcji i edukacji filmowej. 

W ramach działalności Wytwórni zrealizowaliśmy blisko 4 500 pozycji filmowych – 

dokumentalnych, oświatowych, fabularnych i reklamowych. Posiadamy bogate 

archiwum gromadzące cenne zbiory filmowe o różnorodnej tematyce i unikatowej 

wartości historycznej i artystycznej. Na przestrzeni wielu lat wyznaczaliśmy trendy, 

tworząc niepowtarzalny styl swoich produkcji. Nie tylko aktywnie tworzymy nowe 

propozycje filmowe, ale również zajmujemy się świadczeniem usług związanych ze 

sprzedażą licencji oraz realizujemy warsztaty edukacji filmowej prowadzone przez 

profesjonalnych filmowców. W związku z szeroką działalnością Wytwórni otwieramy 

nabór na stanowisko:  

Specjalista ds. dystrybucji filmów i działań wizerunkowych Spółki 

 

Zakres obowiązków: 

Wykonanie wszelkich prac związanych z przygotowywaniem, pozyskiwaniem i realizacją 

zamówień w zakresie dystrybucji filmów WFO, w tym w szczególności:  

 samodzielne przygotowanie ofert, poszukiwanie i pozyskiwanie nowych 

klientów,  

 realizacja prezentacji dla klientów, prowadzenie współpracy z klientami, 

 budowanie i rozwijanie dobrych relacji z zamawiającymi usługi WFO, 

 nadzór  nad realizowanymi zamówieniami,  

 utrzymywanie i rozwijanie dobrych relacji z partnerami biznesowymi Spółki, 

 prowadzenie działań wizerunkowych Spółki. 

 

 

Oferujemy: 

• zatrudnienie na warunkach umowy o pracę (½ etatu), 

 interesującą i satysfakcjonującą pracę w branży filmowej, 

• możliwość zdobycia cennego doświadczenia w dynamicznym środowisku 

Wytwórni Filmowej, 

•  możliwości rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia kwalifikacji.  

 



Wymagania: 

 wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: marketing i zarządzanie),  

 udokumentowane doświadczenie,  

 dobra znajomość pakietu MS Office,  

 kreatywność, przedsiębiorczość i umiejętność szybkiego uczenia się, 

 obowiązkowość i odpowiedzialność za wykonywaną pracę, 

 łatwość komunikowania się i przekazywania informacji, 

 biegła znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie, 

 samodzielność i dyspozycyjność, 

 prawo jazdy kategorii B, 

 doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem. 

 

Prosimy o przesłanie kompletu dokumentów aplikacyjnych obejmujących CV oraz 

list motywacyjny na adres wfo@wfo.com.pl do dnia 29 grudnia  2017 roku. 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami. Do aplikacji prosimy o 

załączenie poniższej klauzuli: 

  

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie 

pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 

29.08.97 r. o Ochronie danych osobowych) przez Wytwórnię Filmów Oświatowych Sp. 

z o.o.” 

 


