Komunikacja Plus to zespół doradców, który od lat jest partnerem wiodących spółek w kraju. Połączyliśmy wiedzę
i doświadczenia tak, aby dostarczać klientom kompleksową usługę i pełne wsparcie w komunikacji.

Stanowisko: Online Media Planner
Miejsce pracy: Warszawa

Wymagania:
- przynajmniej 2-letnie doświadczenie w planowaniu i realizacji kampanii digital
- znajomość narzędzi używanych do planowania, optymalizacji, monitorowania i raportowania kampanii (m.in. TGI,
Megapanel, Campaign Manager itp.)
- umiejętność korzystania z narzędzi MS Office, ze szczególnym uwzględnieniem programu Excel
- wykształcenie wyższe (preferowane kierunki, to marketing, marketing internetowy, ekonomia oraz zarządzanie)
Zakres obowiązków:
- planowanie, realizacja i optymalizacja kampanii digital nastawionych na generowanie akcji
- nadzorowanie prac dostawców z zakresu digital marketing
- optymalizacja i monitorowanie kampanii digital
- przygotowywanie analiz konkurencji oraz trendów rynkowych
- przygotowywanie prezentacji mediowych (strategia mediowa, rekomendacje)
- bliska współpraca z innymi działami w firmie
- budowanie dobrych relacji z klientem i mediami
Co oferujemy:
- praca w niezależnej agencji, o dużej dynamice rozwoju
- otwartość na pomysły i eksperymentowanie
- dogodny dojazd do pracy - biuro przy stacji metra Wierzbno
- atrakcyjne wynagrodzenie
- możliwość szkoleń i rozwoju zawodowego
- indywidualna nauka języka angielskiego
- pakiet medyczny, karta Multisport i owoce
- możliwość pracy w zgranym, profesjonalnym zespole, gdzie uczymy się od siebie nawzajem

Aplikacje: rekrutacja@komunikacjaplus.pl

Oferta ważna do dnia: 22.06.2019 r.
Klauzula
Przeczytamy każde nadesłane CV, ale skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Prosimy o wpisanie numeru referencyjnego EA/WRO/04/2019 w tytule wiadomości.
Prosimy o zawarcie w ramach CV następujące treści klauzul: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Komunikacja Plus sp. z o.o. sp. k. moich danych osobowych w zakresie
zawartym w niniejszym CV/liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji. Przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.
Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem”. Brak takiej klauzuli spowoduje,
że Państwa CV nie zostanie rozpatrzone i zostanie usunięte. Jeśli wyrażają Państwo wolę, aby złożone przez Państwa CV/listy motywacyjne były wykorzystywane przez
Komunikacja Plus sp. z o.o. sp. k. do kolejnych rekrutacji, prosimy o zawarcie klauzuli o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Komunikacja
Plus sp. z o.o. sp. k. w zakresie wskazanym w niniejszym CV/liście motywacyjnym przez okres 1 roku w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia kolejnych rekrutacji prowadzonych
przez tego pracodawcę. Przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem".

