
Web Content Specialist 

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 в отдел Маркетинг човек с отлични организационни 

умения, който да участва в изработването на концепция за присъствие на 

Компанията в Интернет пространството и да отговаря за реализацията ѝ, 

посредством следните задължения: 

 Отговаря за работата с разработчиците и доставчиците на интернет 

платформата, на части от нея и на комуникационните модули – мейлинги, 

бюлетин, директен мейлинг и рекламни кампании;  

 Отговаря за съдържанието и функционирането на отделните секции на сайта – 

промоции, комуникационни формати, “Showcase” и др.;  

 Следи за актуалността на съдържанието в интернет сайтовете на Компанията; 

 Координира изпълнението на всички проекти за интернет сайтовете на 

Компанията – търси и преговаря с външни и вътрешни подизпълнители, 

координира отделните етапи и осигурява спазването на поетите ангажименти и 

срокове; 

 Предлага идеи за развитие на различни интернет сайтове, свързани с дейността 

на Компанията; 

 Качва съдържанието в различните рубрики на сайтовете; 

 Прави предложения за рекламиране на нови стоки и услуги;  

 Отговаря за текстовото съдържание на маркетинговите и комуникационни 

материали, за съответните одобрения и съгласувания; 

 Участва в регулярни срещи на отдел Маркетинг за планиране на дейността му; 

 При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с 

изпълнение на длъжността. 

 

Изисквания към профила на кандидатите: 

 Минумум 1 година трудов стаж в Маркетинг отдел на подобна позиция; 

 Завършено висше образование със степен бакалавър (или магистър) по 

релевантна специалност; 

 Да владеете български език – правопис и богата езикова култура; 

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

препоръчително - C1); 

 Много добра компютърна грамотност – Microsoft Office; 

 Аналитично мислене; 

 Умения за работа в екип; 

 Умения по HTML, CSS, системи за контент мениджмънт(CMSes) и уеб 

статистики (Google Analytics); 

 Предишен опит, свързан с XML, ще се счита за предимство; 

 Отговорно изпълнение на поставените задачи. 



 

Ние Ви предлагаме: 

 Трудов договор на пълно работно време – понеделник до петък, от 9:30 ч. до 

18:00 ч. с 30 мин. обедна почивка; 

 Привлекателна и приятелска работна среда в екип от професионалисти; 

 Допълнително здравно осигуряване след изтичане на изпитателния срок (6 

месеца); 

 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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