Асистент Търговски маркетинг
Създадена през 2005 г. днес „Изи Асет Мениджмънт“ АД е най-голямата небанкова финансова институция на
българския пазар. Вече 14 години имаме отпуснати над 2 милиона кредита на над 500 000 клиента. За 14
години налагаме високи стандарти на работа и професионализъм в отношението ни с клиентите и
партньорите.
Благодарение на мотивацията, инициативността и предприемаческия дух, които носят нашите служители и
експерти, ние сме лидери в отпускането на бързи потребителски заеми. Именно за това днес ние имаме:
• Над 3 500 служители;
• Над 180 офиса в цялата страна;
• Развити международни пазари в Румъния, Украйна, Полша и Македония.
Във връзка с бързото и динамично развитие на нашата организация ви каним да се присъедините към нашия
екип като Асистент Търговски маркетинг.
Отговорности:
•Отговаря за планирането, поръчките и разпределението на рекламни и оперативни материали по офиси;
•Комуникира на ежедневна база с регионалните мениджъри от търговската структура;
•Следи за предлаганите рекламни материали от конкуренцията;
•Предлага нови оперативни и рекламни материали на Бранд Мениджъра;
•Отговаря за брандинга и наличието на задължителни атрибути за всеки един офис;
•Изготвя справки за нуждите на мениджмънта;
•Работи с куриерски фирми, печатници и рекламни агенции.
Нашите изисквания:
•Висше образование: Маркетинг/Бизнес (настоящи студенти или вече завършили);

•Професионален опит на подобна позиция - 1 година се счита за предимство
•Владеене на английски език - писмено и говоримо на отлично ниво
•Отлична компютърна грамотност и умения: MS Office и други специфични за професията софтуерни
продукти;
•Умения за работа в екип, комуникативност, умение да изслушва.
•Шофьорска книжка (активен шофьор).
Ние предлагаме:
•Възможност за развитие и придобиване на опит в компания с утвърдени и ключови позиции на пазара;
•Стимулираща работна среда в млад и сплотен екип;
•Социален пакет;
•Професионално индивидуално обучение.
Ако нашето предложение е предизвикало Вашия интерес и желаете да станете част от екипа ни, моля,
изпратете автобиография на recruitment@easycredit.bg, като отбележите Ref.№ на позицията, за която
кандидатствате.
Гарантирана конфиденциалност на всички кандидатури по смисъла на ЗЗЛД.
Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

