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Рекламна агенция „Джоана 4“ е агенция за цялостно рекламно обслужване. 
Специализирана е в доставката и брандирането на рекламни сувенири и корпоративни 
луксозни подаръци, организиране на фирмени събития, семинари, тържества, тийм 
билдинг програми, уеб и принт дизайн, директни маркетингови кампании.  

 
АСИСТЕНТ МАРКЕТИНГ  

 

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ : 

1. Последен курс бакалавър или магистър специалност Маркетинг или друга 

икономическа специалност. 

2. Общи познания и/или опит в областта на маркетинга и рекламата. 

3. Добро владеене на английски език писмено и говоримо. 

4. Отлична компютърна грамотност ( владеене на MS Office ). 

  

ЗАДАЧИ : 

 Помага и съдейства на търговския екип при изготвянето на калкулации и оферти/предложения 

към клиенти на фирмата и по постъпили запитвания по телефон, факс или е-mail. 

 Изпраща запитвания и контактува с български и чуждестранни подизпълнители и доставчици 

на рекламни сувенири и материали, хотели и заведения, обработва входящата информация, 

координира процеса на изпълнение на поръчките между различните подизпълнители. 

 Участва в цялостния оперативен процес по реализацията на търговски предложения 

съвместно с екипа на фирмата и отговаря за нормалното осъществяване на съответните 

поръчки от страна на Агенцията към всички подизпълнители като следи за спазване на всички 

срокове, плащания и доставки. 

 Поддържа всички регистри и вътрешни документи на фирмата, по установения ред. 

 Участва в осигуряването на актуална продуктова и ценова информация за фирми доставчици 

в сферата на предпечатна обработка, печатната изработка, доставка на рекламни материали и 

услуги. 

 Участва в съвместни екипи по реализиране на промоции и рекламни кампании, семинари, 

изложения и продуктови демонстрации с цел представяне на продуктите и услугите, които 

фирмата предлага. 

 Oтговаря за получването на мостри и стока, проверява за качеството и бройката на получените 

стоки, разопакова и опакова получена стока при необходимост. 

 Oтговаря за поддържането на мострите в офиса, за тяхното подреждане и окомплектоване. 

Ако смяташ, че ти си правилния човек за нашия екип и искаш да разбереш повече 
изпрати твоя автобиография с актуална снимка на info@joana4u.com.  
 
Краен срок на валидност на обявата: 25.05.2018 г. 
 
*Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. 
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