Flat Manager е най-голямата българска компания за управление на имоти, които
се отдават под наем краткосрочно чрез платформи като Airbnb и партньор за
България на Homes & Villas by Marriott International. Отскоро Flat Manager навлиза
и в традиционния пазар на недвижими имоти с дигитализирани посреднически
услуги и иновативна платформа. Имаме страхотен екип от мотивирани,
енергични и позитивни хора, които споделят нашата философия, мисия и визия –
какви са те, може да видите на нашия уебсайт.
https://www.flatmanager.bg/about
Разрастващият ни се бизнес има нужда от стажанти без опит, но с много хъс!
Търсим амбициозни и креативни хора с проактивен манталитет и желание за
учене, които искат да се развиват в стартъп среда, която дава свобода и
насърчава иновациите.
Стажантът ще бъде част от екип “Продажби и Бизнес развитие”, ще работи
активно с настоящите и потенциалните ни клиенти и ще се грижи за рекламата и
успешното отдаване на имотите от портфолиото ни. Работата изисква физическо
присъствие в офиса на компанията в град София, но можем да се съобразим с
ангажименти на студенти.
Необходими знания и умения:
● Базови познания в областта на маркетинга и продажбите
● Интерес към пазара на недвижими имоти
● Добро познаване на социалните мрежи и платформите за краткосрочно
отдаване под наем (Airbnb, Booking.com и т.н.)
● Много добро владеене на английски език, писмено и говоримо
● Отлична компютърна грамотност
● Предишен опит в областта на продажбите или недвижимите имоти ще се
счита за плюс
● Способност за създаване на съдържание навреме и с внимание към
детайлите
Задачи, които ще изпълнява стажантът:
● Създаване на обяви в платформите на Airbnb и Booking.com
● Създаване на обяви в платформата Flats.bg, както и във всички големи
платформи за недвижими имоти в България
● Промотиране на имотите за краткосрочно и дългосрочно отдаване под
наем
● Асистиране при изготвяне на оферти за клиенти и партньори
● Създаване на съдържание за социалните мрежи
● Допринасяне с идеи към реализирането на онлайн маркетинг кампании
● Асистиране с дневните административни задължения в отдел маркетинг и
продажби
Какво предлагаме?
● Платен стаж с опция за безсрочен договор след 4 месеца

●
●
●

Развитие в иновативна стартъп компания с впечатляващ растеж, която
работи в две сфери - туризъм и недвижими имоти
Работа със страхотен екип от млади професионалисти
Симпатичен офис в центъра на София

Благодарим ви за интереса към позицията!

