Edipresse Polska to międzynarodowa firma mediowa intensywnie rozwijająca portfolio serwisów
internetowych (m.in. polki.pl, wizaz.pl, party.pl, niania.pl, babyonline.pl, gotujmy.pl, ilewazy.pl) oraz
wydająca magazyny (m.in. VIVA!, Party. Życie Gwiazd!, URODA ŻYCIA, Przyjaciółka, Be Active.
Dietetyka & Fitness).
Szukasz ciekawej, pełnej wyzwań pracy?
Dołącz do naszego Zespołu i pokaż nam co potrafisz jako:

Junior Product Manager
Miejsce pracy: Warszawa-Centrum

Najważniejsze wyzwania:









Koordynowanie produktowych projektów specjalnych
Operacyjne prowadzenie istniejących projektów i działań z partnerami zewnętrznymi
Szukanie i rekomendowanie nowych rozwiązań wokół działań monetyzacyjnych (obserwacja
rynku, research), rekomendowanie i wdrazanie nowych projektów i funkcjonalności)
Udział w opracowywaniu koncepcji nowych funkcjonalności serwisu w celu realizacji strategii
Udział w tworzeniu umów z partnerami serwisów
Udział w tworzeniu prezentacji produktowych
Udział w produktowym rozwoju serwisu (nadzór nad wdrożeniem nowych rozwiązań przez it,
testy, rekomendowanie optymalizacji)
Wsparcie przy poszukiwaniach nowych partnerstw dla serwisu (np. E commerce)

Oczekiwania:


Min. roczne doświadczenie w zakresie prowadzenia projektów internetowych



Wiedza na temat rynku reklamowego w Internecie



Wiedza z zakresu e-commerce będzie dodatkowym atutem



Umiejętność korzystania z systemów do badania ruchu i oglądalności (Gemius Traffic/Prism,
Google Analytics)



Umiejętności analityczne i wyciągania wniosków na podstawie wielu danych



Wielozadaniowość, umiejętność wyznaczania priorytetów



Asertywność i samodzielność w realizacji zadań



Wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne i pracy w zespole

Oferujemy:


Pracę w zgranym zespole, pełnym zaangażowania i czerpiącym satysfakcję ze swojej pracy



Miłą atmosferę i otwartą, nowoczesną kulturę pracy



Dużą samodzielność działania



Rozwój w zakresie prowadzenia projektów



Możliwość realizowania własnych pomysłów



Realny wpływ na kształt portfolio reklamowego lidera internetowego segmentu Poradnictwo,
Parenting & Fit



Pracę w międzynarodowej firmie multimedialnej z silną pozycją rynkową



Pracę w prestiżowej lokalizacji, w ścisłym Centrum

Zapraszamy do przesyłania aplikacji poprzez formularz.
http://praca.edipresse.pl/

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z
Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.97, Dziennik Ustaw Nr 133 poz. 883)
Informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi Kandydatami.

