
Маркетинг експерт – по заместване 

Солитрон е най-динамично развиващият се ИТ дистрибутор на българския пазар, който 

е удвоил оборотите си за последните 5 години. Компанията е на второ място за 2015 според 

класацията на Computerworld Top 100. Партньори на Солитрон са над 30 световни марки, 

сред които: Acer, Brother, Cisco, D-Link, Eaton, EMC, Epson, HP, HTC, IBM, Lenovo, 

Lexmark, Philips, Samsung, Sony, Unify, Xerox. Мисията на екипа е да бъде водещият value-

add дистрибутор, като винаги оползотворява пазарния потенциал. 

Компанията търси да назначи по заместване на длъжност Експерт, маркетинг 

амбициозна и комуникативна личност с отлични организационни умения, чиито 

задължения ще са: 

 Стратегическо и оперативно маркетингово планиране по отношение на продуктовия 

микс на Компанията; 

 Разработка и реализация на рекламни и търговски маркетинг кампании за промоции; 

 Организация и изпълнение на събития, инициативи и кампании за различни партньори, 

марки и продукти на Компанията; 

 Провеждане на процедури по избор на доставчик на материали и услуги; 

 Управление и отчет на маркетинговият бюджет по събития, кампании, марки и отдели; 

 Работа по творчески разработки на материали за кампаниите и събитията; 

 Работа с медии и агенции по изпълнение на кампании; 

 Работа с партньорски уеб портали във връзка с одобрение и отчет на кампании и 

събития. 

Изисквания към профила на кандидатите: 

 Минумум 1 година стаж като маркетинг асистент или акаунт мениджър; 

 Завършено висше образование с бакалавърска или магистърска степен по специалност 

Маркетинг/Реклама/PR; 

 Да владеете български език – правопис и богата езикова култура; 

 Да владеете английски език – писмено и говоримо (мин. ниво - B2 / препоръчително - 

C1); 

 Добра компютърна грамотност – пакет офис приложения; 

 Аналитично мислене; 

 Умения за работа в екип; 

 Отговорно изпълнение на поставените задачи; 

Ние Ви предлагаме: 

 Трудов договор по заместване до завръщане на титуляра от майчинство на пълно 

работно време – понеделник до петък, от 9:30 ч. до 18:00 ч. с 30 мин. обедна почивка; 

 Възможност за кариерно развитие; 

 Екип от професионалисти; 

 Привлекателна и приятелска работна среда; 

 Допълнително здравно осигуряване след изтичане на изпитателния срок; 

 Търговски промоции и програми за финансиране и лоялност; 

Ако проявявате интерес и ако считате, че отговаряте на изискванията, моля да ни 

изпратите своя автобиография със снимка и мотивационно писмо за конкретната позиция 

на Nikolay_vladimirov@solytron.bg  

Ще се свържем с всички одобрени по документи кандидати. Съгласно ЗЗЛД, всички 

кандидатури ще бъдат разгледани при стриктна конфиденциалност. 
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