środowisko prasy
i blogerów

planowanie
komunikacji
angielski

lekkie pióro

profile
eksperckie
na Linkedin
samodzielność

kreatywność
narzędzia
reklamowe

ciekawostki branżowe
komunikacja biznesowa

SOCIAL MEDIA specialist
Dołączając do zespołu DONE! będziesz odpowiedzialny za działania w social mediach.
To m.in. dzięki Tobie nasza ﬁrma będzie jeszcze bardziej widoczna w Internecie.
Nadal się wahasz?
My zapewniamy pyszną kawę i możliwości rozwoju, Ty zaangażowanie i głowę pełną pomysłów.

SZUKAMY OSÓB

ZYSKUJESZ

ODPOWIADASZ ZA

• unikalną atmosferę w otwartym
i kreatywnym zespole

• kreatywnych, z umiejętnością
koncepcyjnego myślenia

• wdrażanie strategii komunikacji
marki w social mediach

• szeroką ofertę beneﬁtów
pozapłacowych

• posiadających bardzo dobrą
znajomość social mediów,
szczególnie Linkedin

• systematyczne publikowanie
postów, graﬁk i informacji
w ciekawy i atrakcyjny sposób

• możliwość rozwoju w dynamicznym
środowisku i udział w interesujących
projektach

• z minimum dwuletnim
doświadczeniem na podobnym
stanowisku w prowadzeniu
komunikacji i kampanii reklamowych
w mediach społecznościowych

• tworzenie, planowanie oraz
realizację kampanii
marketingowych w kanałach
społecznościowych

• kompleksowy onboarding i pełne
wsparcie kolegów i przełożonych
w początkowym okresie pracy

• ze znajomością narzędzi
analitycznych i reklamowych
związanych z ww. kanałami

• możliwość awansu i wsparcia
rozwoju zawodowego

• posiadających lekkie pióro zarówno
w kategorii fun, jak i biznes

• aktywne podnoszenie kwaliﬁkacji
zawodowych dzięki pakietowi
szkoleń

• z wyobraźnią graﬁczną

• zatrudnienie w ﬁrmie,
bez korporacyjnej sztywności

• z doświadczeniem w prowadzeniu
proﬁli ﬁrmowych

• realizację przygotowanych
wcześniej kampanii
marketingowych zgodnie
z zaakceptowanymi planami
komunikacji
• współpracę ze środowiskiem
blogerów oraz prasą
• obsługę narzędzi reklamowych
dostępnych w social mediach
• monitoring Internetu

• ze znajomością języka angielskiego
na poziomie min C1
• posiadających umiejętność
samodzielnej pracy i organizacji
czasu

siedziba w Andrychowie

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych wraz z trzema poniższymi klauzulami.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie innych danych osobowych niż wynikające z Kodeksu Pracy i odrębnych ustaw na potrzeby procesu rekrutacyjnego.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych biometrycznych na potrzeby procesu rekrutacyjnego.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji.
Treść klauzul może być zawarta bezpośrednio na aplikacji bądź w treści e-maila.
Administratorem danych jest DONE Deliveries Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą przy ulicy Batorego 35,
34-120 Andrychów. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

www. kariera.donedeliveries.com

