
Младши маркетинг специалист

Кои сме ние?

Ние сме екип от млади хора, които целят да създадат положителна 
промяна, свързана с подобряването на психичното здраве на 
обществото в България. Създадохме дигиталната платформа Разкажи 
Ми, за да подобрим достъпа до психологически услуги и да 
предоставим иновативен модел за самоподкрепа.

Нашата мисия

Мисията ни е да повишим социалната подкрепа и качеството на живот 
на хората като създадем защитена и подкрепяща среда, в която всеки 
може да говори открито за проблемите си.

Какво правим?

 Подкрепяме хиляди крайни потребители всеки ден в това да водят 
по-пълноценен начин на живот


 Бяхме избрани за основен партньор на УНИЦЕФ България в 
националната им кампания в подкрепа психичното здраве на млади 
хора и подрастващи


 Развиваме се активно и чрез корпоративни партньорства като 
подкрепяме работодатели в предоставянето на психологическа 
подкрепа за техните служители.

В момента си търсим ново попълнение в екипа 



Ако ти си:

 Мотивиран да допринесеш към социален стартиращ проект, 
където и най-креативните ти идеи ще бъдат чути и взети предви

 Студент по маркетин
 Интересуваш се от психологи
 Умееш да се изразяваш увлекателн
 Имаш желание да твориш красиви постове за социалните мреж
 Самостоятелен си и поемаш отговорност към поставените задачи

Ако се присъединиш към нас, твоите отговорности 

ще включват:

 Участие в създаването на цялостна маркетинг стратеги
 Проучване и създаване на съдържание, съобразено с тематиката 

на Разкажи Ми, базирано само на надеждни източници
 Създаване на месечен постинг план в Google Sheets за 

съдържанието, публикувано в профилите на Разкажи Ми в 
Instagram, Facebook, LinkedIn и TikTo

 Създаване на визуалната част на публикациите в социалните 
мрежи чрез уеб приложенията Figma и Canv

 Създаване на творчески, ангажиращ потребителите текст към всяка 
публикаци

 Насрочване и публикуване на предстоящите публикации чрез 
Later и Meta Business Suit

 Комуникация с потребителите в социалните платформи на 
Разкажи М

 Активности в сферата на и-мейл маркетинга 



От нас може да очакваш следното:

 Ще ти предоставим възможност да допринесеш към проект, който 
подорява качеството на живот на хиляди хора всеки де

 Ще имаш възможност да се запознаеш и работиш с други млади и 
талантливи хор

 Ще получиш ценен опит в динамична start-up сред
 Ще имаш възможност да развиеш комуникационните и 

организационните си умени
 Ще имаш гъвкава заетост, съобразена с останалите ти ангажимент
 Финансово възнаграждение за извършената работ
 Възможност за преминаване към постоянна заетост при добро 

представяне

Ако тази възможност ти допада и отговаряш на характеристиките, 
описани по-горе, кандидатствай като изпратиш CV и кратко 
съобщение, с което изразяваш мотивацията си към възможността на 
e-mail адреса по-долу. 



Краен срок за кандидатстване 31/01/2023.


