OGŁOSZENIE
W związku z rozwojem COMP SA Oddział Nowy Sącz NOVITUS – Centrum Technologii Sprzedaży – firma działająca w
branży nowoczesnych technologii elektronicznych poszukuje kandydatów na stanowisko:
Nazwa stanowiska: Menedżer ds. komunikacji i promocji
Lokalizacja w strukturze organizacyjnej Spółki: DZIAŁ MARKETINGU MARKI NOVITUS
Miejsce pracy: Nowy Sącz.
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
- planowanie i koordynowanie działań promocyjnych, reklamowych, informacyjnych dotyczących produktów marki
Novitus,
- nadzorowanie kanałów komunikacji marketingowej, planowanie ich optymalnego wykorzystania z uwzględnieniem
nowoczesnych narzędzi e-marketingu oraz e-commerce,
- koordynacja kanałów social media, prowadzenie profili Facebook, Youtube,
- tworzenie tekstów reklamowych, opracowywanie materiałów reklamowych i informacyjnych oraz ich dystrybucja do
grup docelowych, współpraca z agencjami kreatywnymi,
- badanie i ocena efektywności stosowanych narzędzi marketingowych i promocyjnych, planowanie budżetów
projektowych, udział w budowaniu strategii marki Novitus,
Wymagania:
- wyższe wykształcenie kierunkowe,
- minimum 2 lata doświadczenia w samodzielnych działaniach marketingowych,
- umiejętności oraz doświadczenie w tworzeniu kreatywnych treści marketingowych,
- samodzielność i kreatywność w korzystaniu z nowoczesnych narzędzi marketingowych,
- wiedza i doświadczenie z zakresu e-marketingu, social media oraz e-commerce,
- mile widziana znajomość podstaw HTML oraz XML,
- dobra organizacja pracy i prawo jazdy kat. B,
- znajomość języka angielskiego.
Oferujemy:
- udział w ciekawych projektach i szansę szybkiego wykazania swoich umiejętności
- atrakcyjne wynagrodzenie i oferta socjalna
Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do 30 listopada 2018r. pod adres: kariera@novitus.pl
Prosimy o załączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych:
Na podstawie art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oświadczam,
iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest COMP S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa,
KRS; 0000037706, REGON: 012499190, NIP: 5220001694, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko

Menedżer ds. komunikacji i promocji
.
Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 Rozporządzenia.
.......................................................
(data i podpis kandydata do pracy).
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami

Comp S.A. ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa
tel. +48 22 570 38 00, faks +48 22 662 63 71; e-mail: info@comp.com.pl, www.comp.com.pl
NIP 522-00-01-694, REGON 012499190
Sąd Rejonowy dla m. st. W-wy w W-wie XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000037706
Kapitał Zakładowy i Wpłacony: 14 795 470 zł
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