Edipresse Polska to międzynarodowa firma mediowa intensywnie rozwijająca portfolio serwisów
internetowych (m.in. polki.pl, wizaz.pl, party.pl, niania.pl, mamotoja.pl, gotujmy.pl, ilewazy.pl, viva.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:

E-commerce Project Manager
(Hitsalonik.pl)
Miejsce pracy: Warszawa-Centrum

Najważniejsze wyzwania:



Opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju biznesu e-commerce (prasa, książki, kolekcje)



Poszukiwanie możliwości rozwoju biznesu e-commerce, w tym definiowanie jego koncepcji,
struktury funkcjonalnej i modelu biznesowego



Bieżące zarządzanie powierzonym biznesem e-commerce i maksymalizacja jego wartości dla
firmy



Testowanie i wdrażanie nowych funkcjonalności reklamowych i egzekwowanie poprawności
ich działania



Poszukiwanie i dostarczanie nowych rozwiązań technologicznych i procesowych



Odpowiedzialność za wynik sprzedażowy realizowanych projektów e-commerce



Pozyskiwanie nowych partnerów do współpracy, utrzymanie i rozwój relacji z bieżącymi
partnerami firmy

Od kandydatów oczekujemy:



Minimum 3-letniego doświadczenia w obszarze e-commerce (warunek konieczny)



Bardzo dobrego wyczucia rynku e-commerce i jego potencjału, rozumienia technologii
internetowej (ograniczeń i możliwości)



Doświadczenia w uruchamianiu i prowadzeniu dużych projektów internetowych



Nastawienia biznesowego, myślenia w kategoriach realizacji założeń budżetowych przy
świadomości kosztów



Nastawienia na realizację celów, wysokiej determinacji w działaniu



Proaktywnego podejścia do wykonywanych obowiązków



Wysoko rozwiniętych umiejętności interpersonalnych



Umiejętności priorytetyzowania i wyciągania wniosków na podstawie wielu danych



Asertywności i samodzielności w realizacji zadań

Oferujemy:



Pracę w międzynarodowej firmie multimedialnej z silną pozycją rynkową



Dużą samodzielność działania



Udział w ambitnych, prestiżowych projektach i możliwość realizowania własnych pomysłów



Rozwój w zakresie prowadzonych projektów



Otwartą, nowoczesną kulturę pracy



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.

