„Тракийски Хотелиери” ЕООД е българска хотелска верига,
основана през 2007 г., която управлява 5 хотелски обекти в 4 дестинации в страната,
организирани в различни сегменти: СПА, бизнес, морски, градски и планински туризъм. Нашата
мисия е да бъдем предпочитан домакин за настаняване и организиране на събития. Нашата цел
е да защитим своето място сред най-желаните места за почивка и бизнес в града. Нашата
стратегия е усмивка, лоялност и грижа за комфорта на всеки клиент!
За нашия централен офис, който се намира в гр. София Хотел „Земята и хората“,
ул.Околовръстен път № 27 търсим да назначим:

Ecommerce Marketing Specialist
Основни отговорности:
➢ Отговаря за изпълнението на маркетинговите стратегии на компанията;
➢ Извършва маркетингови проучвания и мониторинг на пазара и конкуренцията в сферата на
хотелиерските и туристическите услуги;
➢ Участва в разработването и подготовката на оферти за туристически пакети на хотелите и ги предлага
активно;
➢ Дава предложения за рекламни кампании в интернет платформи и социални мрежи;
➢ Поддържа Google Ads ,Facebook, Instagram и LinkedIn профили и страници на компанията;
➢ Участва в разработването на рекламните материали на хотелите, както и в поддържането на уеб
сайтовете на компанията;
➢ Презентира бизнес възможностите на хотелите пред нови клиенти и партньори.

Успешният служител на тази позиция притежава:
➢ Висше образование – специалност Туризъм, Маркетинг или друга икономическа специалност;
➢ Предходен опит на подобна позиция в сферата на хотелиерството или в туристическа агенция минимум 1 година;
➢ Отлична компютърна грамотност – работа с MS Office и с хотелски софтуер (Clock Evo ще се счита за
предимство).
➢ Добро владеене на английски език;
➢ Фокус към удовлетвореността на клиентите, позитивност и отзивчивост;
➢ Проактивност и гъвкав подход;
➢ Отлични комуникативни умения и умения за работа в екип;
➢ Организираност, отговорност и внимание към детайла. Владеенето на втори чужд език и/или
познаването на платформи за онлайн продажби ще се считат за предимство.

➢
➢
➢
➢

Ние Ви предлагаме:
Дългосрочна постоянна заетост при отговорен работодател;
Мотивиращо основно възнаграждение и пакет социални придобивки;
Стриктно спазване на трудовото и осигурителното законодателство;
Възможност за кариерно развитие.

При интерес от Ваша страна, моля, изпратете автобиография на Английски език на:
vstoyanova@thracians-hoteliers.com . Всички кандидатури ще бъдат разгледани при строга конфиденциалност
и при спазване на ЗЗЛД.

