1. Ref. Номер - 054-DMS-20082019
2. Описание
Калипърс е дигитална агенция, която предлага цялостно обслужване повече от 10 години. Разработваме вдъхновяващи уеб проекти за
клиенти от различни индустрии, както за България, така и за Европа и Америка.
Агенцията има множество награди от международни конкурси и се гордее с дългогодишната лоялност и висока оценка на клиентите си.

3. Позиция: Специалист дигитален маркетинг
Подходящият кандидат за екипа ни е, ако:


Смята дигиталния маркетинг за свое професионално вдъхновение



Обича да експериментира с нови и нетрадиционни дигитални похвати



Търси ефективност в работа и проектите, в които участва



Обича да пише текстове за уеб, така че да печелят сърцата на потребителите



Има опит в уеб агенция (би било чудесно предимство)



Иска да се развива в дигиталния маркетинг



Вълнува се от нови предизвикателства в работата и ги инициира



Умее да работи в екип



Обича да твори, както комбинирайки текст, видео и картинки, така и в стратегиите за постигане на по-добри резултати



Има опит в управлението на кампании във Фейсбук и Google Ads и намира удовлетворение да прави това



Вирее в социалните медии и е винаги на „ти“ с последните им тенденции



Иска да управлява онлайн комуникацията на интересни клиенти и да добавя стойност в тях



Успява с лекота да подготви презентация



Има естетическо и креативно мислене



Отговорен/отговорна е



Владее английски език

Изисквания


Отлична компютърна грамотност (Microsoft Office)



Опит в писане на текстове за уеб



Опит в управление на цялостни дигитални стратегии



Опит в управление на рекламни кампании във Фейсбук и Google Ads



Ползва свободно Google Analytics и GTM



Опит в управление на профили в социални медии



Опит в маркетинг проучвания и анализ на данните

Предлагаме


Управление на разнообразни дигитални проекти



Участие в дигитални проекти, излизащи от стандартната рамка



Управление на дигитални кампании, както за България, така и за външни пазари



Възможност за динамично кариерно развитие



Работа в сплотен и енергичен екип



Идеална среда за работа и развитие

4. Необходими документи – СV и портфолио от проекти
5. Контактни детайли - jobs@calipers.bg, office@calipers.bg
ОБЯВА ЗА РАБОТА
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