DevStyleR - The #1 Tech Influencers Community е медия за новини, свързани с ИТ
сектора, която вече е на 2 години и няма аналог на своята концепция. Екипът ни
създава интервюта, статии, анкети, атрактивни видеоклипове, събития и още,
свързани с технологичната сфера. Станете част от нашия динамичен екип от
професионалисти в медийната сфера и грабнете своя шанс за кариерно развитие!

Стажант репортер
Нашето предложение:
•
•
•
•

Обучение;
Гъвкава схема на работа;
Конкурентно заплащане, което се базира на постигнатите резултати;
Възможности за професионално развитие в перспективния ИТ сектор.

Основни задължения:
•
•
•
•

•

Да посещава актуални събития у нас и в чужбина, на които активно да
присъства и да отразява по артистичен, креативен и запомнящ се начин;
Да следи за технологични новини и да създава интересно и ексклузивно
съдържание, отговарящо на стила ни (понякога сериозен, понякога по-забавен);
Да се запознае с дейността на водещите компании и специалисти от ИТ сектора
и съдържанието, което следва да публикува;
Да подготвя различни по характер видео материали и интервюта за някои от
разнообразните ни рубрики - от здраве и мода до бизнес и софтуерна
разработка;
Да работи ефективно с оператори, редактори, дизайнери и специалисти по
продажба за постигането на зададените редакторски и маркетингови цели.

Какви качества очакваме да притежава кандидата:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Интерес към технологиите!;
Да не се притеснява да застане пред камера, да импровизира и инициира
диалог;
Езикова и компютърна грамотност на български и английски език;
Сериозно и отговорно отношение към работата и умения за работа под
стрес;
Спазването на сроковете е от изключителна важност!;
Качества за работа в екип и активно споделяне на идеи и стратегии за
успеха ни;
Самоинициативност, увереност и организираност;
Опит в работата с Facebook, Twitter, LinkedIn и Instagram;
Основни видео, аудио и дизайнерски умения са плюс;
Страст за пътуване на командировки в страната и чужбина.

При интерес от ваша страна моля да изпратите ваше CV на contact-ds@devstyler.io

