SPECJALISTA DS. SOCIAL MEDIA
JESTEŚ Z INTERNETU, a może mieszkasz na Facebooku? Wiesz co to RTM, kanwa, darkpost i
storytelling, a nowości w social media sprawiają, że czujesz dreszczyk emocji, a nie tchnienie grozy?
Nie boisz się czasem wyjść z biura i przygotować Insta Stories albo zadzwonić z pytaniem o wycenę?
Jeśli do tego jesteś kreatywny i umiesz to pokazać, to szukamy właśnie Ciebie!

PODZIEL SIĘ Z NAMI SWOIM ZAANGAŻOWANIEM!
TWOJA LISTA TO-DO:


tworzenie kreatywnego copy na kanały social media (Facebook, Instagram, LinkedIn,
YouTube, Twitter),



realizowanie strategii komunikacji w kanałach social media oraz digital,



prowadzenie kampanii promocyjnych w kanałach social media,



monitorowanie i analiza sytuacji w SoMe oraz digital,



prowadzenie działań z zakresu SEO,



analizowanie skuteczności prowadzonych kampanii i raportowanie wyników,



przygotowywanie prezentacji i raportów,



współpracowanie z grafikami i firmami produkcyjnymi.

CZEKAMY NA OSOBY, KTÓRE POSIADAJĄ:


co najmniej roczne doświadczenie w agencji social media, agencji public relations lub po
stronie klienta,



doświadczenie w zarządzaniu kanałami SoMe (mile widziane doświadczenie w branży
motoryzacyjnej lub FMCG),



znajomość narzędzi do monitoringu social media (m.in. Sotrender, Brand24),



doświadczenie w planowaniu i zarządzaniu kampaniami reklamowymi w Internecie i SoMe,



umiejętność tworzenia tekstów tzw. „lekkie pióro”,



wiedzę nt. trendów i najnowszych rozwiązań w obszarze social media,



umiejętności: kreatywnego myślenia, szybkość w działaniu, zorientowanie na cel,
samodzielność i doskonała organizacja pracy,



znajomość języka angielskiego min. na poziomie B2.

OFERUJEMY:


rodzaj umowy według Twojego uznania: umowa o pracę, kontrakt lub inna,



wynagrodzenie adekwatne do Twoich umiejętności i wiedzy,



współpracę przy renomowanych markach,



przyjazną atmosferę pracy tworzoną przez młody i dynamiczny zespół.
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Jeśli jesteś zainteresowana lub zainteresowany pracą w Partner of Promotion prześlij swoje CV na
adres e-mailowy: adres standardowy praca@partnersi.com.pl. W tytule maila prosimy umieścić
numer referencyjny Kons/SoMe/03/2018.
W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w mojej ofercie pracy w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z
Ustawą z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 133 poz.883".
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