Agencja Reklamy FUX Sp. z o.o.
ul. Bojkowska 37L
44-100 Gliwice

Gliwice, dn. 23.11.2021 r.

Firma świadcząca kompleksową obsługę kampanii reklamowych poszukuje świeżego i kreatywnego umysłu, który nie boi się wyzwań i
wesprze działania marketingowe naszego zagranicznego partnera na stanowisko:

MARKETING SPECIALIST
Miejsce pracy: Gliwice
Region: śląskie

Opis stanowiska:
• Analiza i optymalizacja działań reklamowych i poprawianie ich efektywności;
• Wsparcie zespołu w prowadzeniu komunikacji marketingowej, w tym kanałów SM
(Facebook, Instagram);
• Prowadzenie kampanii internetowych Google Ads oraz Facebook Ads.
• Ścisła współpraca z zagranicznym partnerem i wspólna analiza działań marketingowych;
• Budowanie i opieka nad fanpagem i blogiem firmowym oraz fanpagem i blogiem
sklepu internetowego;
• Przygotowanie harmonogramu działań reklamowych i nadzór nad jego terminowa
realizacją;
• Tworzenie komunikacji (posty, wpisy);
• Tworzenie treści reklamowych na różne formaty (druk, digital);
• Praca w systemie CRM.

Dodatkowe atuty:
 Piszesz bloga lub artykuły do prasy/www;
 Jesteś studentem/studentką ostatnich lat studiów na kierunkach: dziennikarstwo/
komunikacja/ reklama/ marketing/ socjologia itp.;
 Prowadzisz fanpage lub kanał w Social Media (poparte portfolio);
 Potrafisz pozycjonować strony internetowe;



Jesteś osobą samodzielną;
Nie czekasz na zadania – proaktywnie poszukujesz nowych działań i alternatywnych
rozwiązań.
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Szukamy Cię, jeśli:


Posiadasz doświadczenie w online marketingu i chcesz się w nim rozwijać;



Masz w sobie chęć nauki i jesteś otwarty na wyzwania;



Posiadasz znajomość Google Analitycs , Google Ads oraz Facebook Ad Manager;



Potrafisz analizować dane i modyfikować działania marketingowe celem poprawienia wydajności reklam / materiałów/ treści;



Charakteryzuje Cię sumienność, terminowość i samodzielność;



Znasz język angielski na poziomi min. B2 (zalecany A1).

Oferujemy:
• Elastyczną umowę;
• Niezbędne narzędzia pracy;
• Motywacyjny system wynagrodzeń;
• Ubezpieczenie grupowe;
• Wyjazdy integracyjne;
• Kompleksowe wdrożenie i przeszkolenie w pierwszych dniach pracy/szkolenia;
• Pracę w komfortowych warunkach w nowoczesnej siedzibie z dostępem do
bezpłatnego parkingu.

*Aplikacje zawierające CV prosimy kierować na adres email: rekrutacja@fux.pl. Prosimy również o zawarcie zgody na
przetwarzanie danych osobowych, która jest niezbędna do udziału w procesie rekrutacji:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji
zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO)."
Dodatkowa klauzula do CV: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych również na potrzeby przyszłych
rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”. Warunek
konieczny.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. 😊
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