
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. 

 

Предлагаме Ви възможност да станете част от нашия екип на позиция: 

 

Специалист маркетинг и комуникации 

 

Отговорности: 

• Активно участва в планирането и реализирането на маркетинговите и 

комуникационни дейности на брандовете и организираните от медийната група 

събития; 

• Управлява и отговаря за реализацията на дизайна, формата и съдържанието на 

планираните кампании; 

• Управлява и отговаря за комуникациите на брандовете в социални мрежи; 

• Подготовка на маркетингови отчети и медиа мониторинг. 

 

 

Какво очакваме от кандидата? 

• Завършено висше образование; 

• Минимум 1 година опит на подобна позиция; 

• Умение за работа в екип; 

• Познаване в детайли на целевата група читатели на отделните медии в 

издателството; 

• Умение да планира и приоритизира работния процес; 

• Опит в създаването на текстове предназначени за различни аудитории, съобщения до 

медиите, текстове за социални мрежи; 

• Умения за работа с административни панели на сайтове, планиране и управление на 

съдържание в социалните мрежи. 

 

Какво предлагаме? 

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

• Мотивиращо възнаграждение с 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 Вашата кандидатура. Изпратените от Вас 

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

доброволно и с изричното съгласие на всеки кандидат. 


