Obecnie poszukujemy do naszego zespołu osób na stanowisko:
Specjalista ds. Marketingu
Miejsce pracy: Ostrołęka
Do Twoich zadań należeć będzie:
• Prowadzenie profili firmowych w mediach społecznościowych
• Planowanie, prowadzenie i optymalizowanie kampanii reklamowych przy współpracy z agencją
• Współpraca ze studiem graficznym przy bieżących projektach marketingowych
• Współpraca z partnerami w zakresie pozyskiwania klientów dla ruchu na Call Center
• Weryfikacja raportów walidacyjnych i współpraca w tym zakresie z działem analiz i raportowania
• Prowadzenie rejestru faktur i aktualizacja wykorzystania budżetu marketingowego
• Redagowanie firmowego newslettera
• Współpraca z właściwymi jednostkami organizacyjnymi przy reklamacjach klientów
Poszukujemy osoby, która:
• Radzi sobie z Excelem oraz umie analizować dane
• Posiada umiejętności negocjacyjne
• Jest osobą kreatywną i samodzielną
• Potrafi napisać prosty tekst reklamowy, promocyjny lub post na profilu społecznościowym
• Umie komunikować się w języku angielskim (nie oczekujemy lingwisty wystarczy, że będziesz
potrafić przeczytać tekst oferty w mailu i luźno porozmawiać z kontrahentem przez telefon)
• Chce się uczyć i posiada poczucie humoru
Dodatkowym atutem będzie umiejętność:
• Obsługi programów graficznych (samodzielne tworzenie prostych grafik)
• Znajomość internetowych narzędzi marketingowych + Google Analitics
• Doświadczenie we współpracy ze studiami graficznymi
• Znajomość obsługi CMS (system zarzadzania treścią na stronie)
Oferujemy:
• Umowę o pracę na cały etat – w dużej firmie jednak z rodzinną atmosferą
• Ciekawą i pełną wyzwań pracę
• Współpracę z zaangażowanym zespołem
• Wsparcie przełożonego w okresie adaptacji
• Dostęp do ubezpieczenia grupowego oraz pakietu sportowego
Jeśli chcesz podejrzeć jak wygląda praca w naszej firmie – zajrzyj tu
https://www.youtube.com/watch?v=g6TUsOs9aq8
Jeśli zechcesz spróbować zaaplikuj i prześlij swoje CV za pośrednictwem linku:
https://system.erecruiter.pl/Form.../RecruitmentForm.aspx...
Złożenie CV oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej w celu i zakresie niezbędnym do uczestnictwa w bieżącym procesie
rekrutacji. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są podmioty ze Spółki Capital Service S.A. (CSSA, KredytOK) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych:iod@capitalservice.pl Pani/Pana
dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody (RODO Art. 6, ust.1, lit. a). Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione dostawcom
narzędzi wspierających proces rekrutacji w Spółce Capital Service S.A. i będą przetwarzane przez okres obowiązywania wyrażonej przez Panią/Pana zgody. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści
swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie
ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w procesie rekrutacji.

