IŠČEMO NOVEGA SODELAVCA ZA…
POMOČ V MARKETINGU
KDO? Mlad, idej poln kolektiv razvojno-proizvodnega podjetja Kinezika.
ZAKAJ? Ker vseh svojih idej ne utegnemo predstaviti javnosti brez dodatnih okrepitev.
KOGA? Ekstravertirano osebo, digitalnega navdušenca z občutkom za estetiko, dobrim
znanjem SLOVENSKEGA, ANGLEŠKEGA in HRVAŠKEGA jezika ter ekonomskim znanjem.
KAJ PRIČAKUJEMO?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pozitivnost, odprtost, prijaznost in komunikativnost.
Pripravljenost za učenje.
Osvojene osnovne veščine dela s strankami.
Dobro poznavanje socialnih omrežij (Facebook, Instagram, …).
Obvladovanje oglaševalskih platform socialnih omrežij in Google oglaševanja.
Razumevanje analitike.
Redno spremljanje aktivnosti sledilcev in konkurence.
Redno spremljanje in uvajanje novih trendov na področju socialnih omrežij.
Aktivno znanje angleškega in hrvaškega jezika.

KAKŠNO DELO TE ČAKA?
V glavnem te čaka delo pomoči pri vodenju socialnih omrežij, oglaševanju in delo na terenu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obisk prodajaln in izvajanje promocij.
Priprava vsebin za socialna omrežja.
Pisanje člankov.
Komuniciranje s sledilci in spletnimi kupci.
Priprava, pakiranje paketov.
Priprava kratkoročnih in dolgoročnih načrtov za socialna omrežja (vključno z
oglaševalskimi kampanjami).
Komuniciranje s sledilci in spletnimi kupci.
Oblikovanje in priprava oglasov.
Iskanje influencerjev in komunikacija z obstoječimi.
Priprava poročil.
Analiziranje oglaševalnih kampanj.

KJE? Delovno mesto se nahaja v Celju, na sedežu podjetja, terensko delo je omejeno na
celotno Slovenijo.
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KAJ NUDIMO? Plačilo je stimulativno glede na prisotnost in učinkovitost, osnovo pa dorečemo
na razgovoru. Omogočamo tudi napredovanja. Pogodbo sklenemo za polni delovni čas, za
določen čas 12 mesecev z možnostjo podaljšanja.
Svoje predstavitveno pismo in življenjepis do 24. 8. 2020 pošljite na admin@kinezika.si s
pripisom »pomoč v marketingu«.
Če želite, da vašo prošnjo hranimo v arhivu do vašega preklica (za primer novih zaposlitvenih
možnosti), nam to jasno napišite v predstavitvenem pismu, saj drugače vaše prošnje ne
smemo hraniti (Zakon o varstvu osebnih podatkov; Uradni list RS, št. 94/07).
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