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:

SPECJALISTA DS. PROMOCJI
multimedialnej platformy poradnikowej & fit
Miejsce pracy: Warszawa-Centrum

Najważniejsze wyzwania:










Współkreowanie wizerunku danych marek
Uczestnictwo w realizacji projektów 360, koordynacja i realizacja konkursów, akcji promocyjnych, uczestnictwo
w organizacji eventów
Współpraca z agencjami, kontrahentami, partnerami zewnętrznymi
Opracowanie budżetów działań marketingowych
Przygotowywanie materiałów prasowych
Udział w przygotowywaniu podsumowań i raportów działań marketingowych,
Praca przy kampaniach internetowych, akcjach marketingowych, kampaniach AdWords, display, social media
oraz analiza efektywności prowadzonych działań,
Zarządzanie contentem marketingowym pod kątem SEO
Analiza i wytyczanie kierunków w kampaniach online i mobile skierowanych do różnych grup docelowych
Oczekiwania:













Doświadczenie w obszarze prowadzenia projektów promocyjnych w zakresie offline i online
Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki : marketing, zarządzane, studia humanistyczne)
Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
Biegła znajomość oprogramowania MS Office: Word, Excel, PowerPoint; CMS
Praktyczna znajomość Adserwer - AdOcean, Gemius traffic, Analytics
Mile widziana znajomość systemu kontroli magazynu
Umiejętności analityczne i wyciągania wniosków na podstawie wielu danych
Umiejętność rozumienia potrzeb klienta
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 i swobodę działania
Rozwój w zakresie prowadzenia projektów
Możliwość realizowania własnych pomysłów
Pracę w międzynarodowej firmie multimedialnej z silną pozycją rynkową
Pracę w prestiżowej lokalizacji, w ścisłym Centrum
Zapraszamy do przesłania aplikacji

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.

