
За контакт:

Христина Борисова, 

Специалист привличане 

на таланти

+359 884 968 372

HBorisova@vmfgroup.com

Мит Прес, част от ВМ Финанс Груп е водеща 

компания специализирана в издаването и 

разпространението на печатни произведения, 

рекламна дейност, организирането и провеждането 

на събития и създаването на съдържание за 

информационни и аналитични сайтове. 

Компанията е единствената по рода си медия 

насочена към българските мениджъри, 

предприемачи и собственици.

Списание Мениджър е едно от най-влиятелните 

бизнес издания в страната ни през последните 25 

години. Освен него, ние сме издатели на 

специални годишни печатни издания като „Жената 

е“, „Първите в бизнеса“, Creative Bulgaria и 

създатели и на информационния сайт „Мениджър 

Нюз“,сайт „Обекти.БГ“, сайт „Новите 

родители.БГ“. Гордеем се и с единствения по 

рода си в България конкурс за постижения в 

областта на висшия мениджмънт – „Мениджър на 

годината“. 

Ежегодно Мит Прес провежда събития, посветени 

на актуални и значими за бизнеса и обществото ни 

теми – Фарма форум, Зелен форум, Индекс 

Щастието на нацията, Отговорни 

производители, Банково-финансов форум и 

още много други.

Станете част от нашия екип на позиция 

Акаунт мениджър в Търговски отдел

Какви са основните отговорности?

• Развиване на портфолиото от рекламодатели на групата чрез 

привличане на приходи от реклама в списание „Мениджър“ и неговите 

специални издания, сайтовете и организираните събития;

• Kоординация на рекламни кампании заедно с Редакционен отдел;

• Администриративни функции по обслужване на сделки;

• Изграждане на дългосрочни взаимоотношения с настоящи и бъдещи 

рекламодатели на групата;

• Проактивно следене на медийния пазар и кампании на рекламодатели.

Какво очакваме от теб?

• Висше образование в процес на обучение в сферата на реклама и 

маркетинг или релевантно такова. 

• Познания за дигитална реклама, метрики, дигитални формати на 

реклама; 

• Интерес за развитие в продажбите на медийни рекламни продукти -

печатни и електронни;

• Трайни интереси и желание за придобиване на познания в областта на 

икономиката и разбиране на същността на икономическата 

терминология;

Какво предлагаме

• Възможност за кариера в едно от най-влиятелните бизнес издания в 

България;

• Мотивиращо възнаграждение с добра бонусна система, обвързано от 

постиженията;

• Работа в екип от утвърдени професионалисти в медиите;

• Динамика и постоянно развитие

Кандидатствайте през линка ТУК или се свържете с нас на 

посочените контакти.
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