
МИТ Прес, част от ВМ Финанс Груп, е водеща компания в медийния сектор в България. 

Специализирана е в издаването и разпространението на печатни издания, рекламна 

дейност, 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. 

Във връзка с разширяването на екипа ни предлагаме възможност да се присъедините 

към търговския отдел на медийната група на позиция: 

 

Акаунт мениджър 

 

Отговорностите включват: 

• Продажба на рекламни обеми в списание „Мениджър“, сайтовете на издателството и 

събитията, организирани от медията; 

• Представяне на онлайн медийни решения на нови и настоящи клиенти; 

• Пряка отговорност за координацията между търговския и редакционен отдел по 

повод на заявените реклами; 

• Отговорност за воденето на всички справки и документи; 

• Изграждане на дългосрочни взаимоотношения с нашите партньори; 

• Поддържане на постоянна връзка и активна комуникация с настоящи и потенциални 

рекламодатели чрез регулярни срещи. 

 

Какво очакваме от кандидата? 

• 1 година опит в продажбите на медийни рекламни продукти; 

• Отлично познаване на концепцията на медиите от издателството и целевата група на 

всяка от тях; 

• Познания за дигитална реклама, метрики, дигитални формати на реклама; 

• Трайни интереси и задълбочени познания в областта на икономиката и разбиране на 

същността на икономическата терминология; 

• Висше образование в сферата на реклама и маркетинг или релевантно такова; 

• Изявен интерес към потребяване на съдържание от различни медийни източници. 

 

Какво предлагаме? 

• Възможност за кариера в едно от най-влиятелните бизнес медийни групи в България; 

• Въвеждащо обучение на високо експертно ниво, както и продължаващи обучения с 

цел повишаване на квалификацията; 

• Мотивиращо възнаграждение с добра бонусна система, зависещо от постиженията; 

• Работа в екип от утвърдени професионалисти в медиите; 

• Динамика и постоянно развитие; 

• Отлична работна среда и локация. 

 

Ако нашето предложение ви привлича и сте готови да приемете предизвикателството, 

моля изпратете своята автобиография на имейл: Career@vmfgroup.com. 

Краен срок на валидност на обявата: 18.02.2023г. 

Първоначалният подбор ще се извърши по документи, ще се свържем с одобрените 

кандидати. 

Гарантираме пълна конфиденциалност на всяка кандидатура. Изпратените данни са 

лични по смисъла на Закона за защита на личните данни и се предоставят доброволно 

и с изричното съгласие на всеки кандидат. 


