
 

 

КОМУНИКАЦИОНЕН ЕКСПЕРТ В НАРРУ ДОСТАВКА. 

 

 

 

👉 Позицията изисква ежедневно създаване на съдържание, свързано с дейността на Нарру 
доставка, което да бъде разписано , интересно и с информационна стойност за различни 
целеви публики и съответните канали - социални медии, традиционни медии, сценарии за 
видео съдържание, репортажи, фийчъри.  

👉 Позицията изисква умениe за писане и подход за събиране на интересна и релевантна 
информация от дейността на компанията, както и събиране и анализ на постъпващата 
обратна връзка от клиенти, на базата на която да се установят интересните за клиентите теми 
и по тях да се създава съответното съдържание.  

👉 Заемащият позицията ще трябва да събира необходимата информация по интересните 
теми за компанията от работещите на съответните позиции вътре в нея на базата на 
интервюта и да я представя в завършен готов формат.  

👉 Дейността изисква пряка координация с маркетинговия екип на компанията, за да се 
очертаят важните теми и послания, с които Нарру доставка иска да се позиционира в 
съзнанието на клиентите и на тази база да се търсят и разработват интересни, забавни и 
съдържащи полезна информация материали, насочени към широката публика.  

👉 Работещият на позицията като минимум ще трябва да създава съдържание за социалните 
медии на Нарру доставка на ежедневна база и отделно от това на седмична база да създава 
интересно съдържание за сайта на компанията и да създаде, разработи блог към него, който 
да събере необходимата популярност и да достигне до измерваеми и предварително 
заложени KPI.  

👉 В задълженията на заемащия позицията влиза и проучване и анализ на най-интересното 
съдържание, цялостни кампании и подходи от чуждестранни компании с близък профил 
до нашата, които да бъдат предоставяни в презентационен и аналитичен вид на месечна 
база до маркетинговия отдел на компанията.  

👉 Заемащият позицията ще трябва да изготвя месечна стратегия за своята дейност с 
очертани важни теми, които ще бъдат разработвани, подходите, форматите и дистрибуция 
на съответното съдържание по канали за комуникация. 

Изпращайте автобиографиите си на: adamova@happy.bg 


