Firma Crispy Natural Sp. z o. o. Sp. k. dystrybutor produktów z suszonych owoców, warzyw
zatrudni pracownika na stanowisko:

Social Media Ninja
Miejsce pracy: Kalisz
Wymagania:
✓

Minimum roczne doświadczenie w prowadzeniu działań w mediach społecznościowych oraz kampanii
płatnych
Wiedza na temat mediów społecznościowych, znajomość najnowszych trendów oraz narzędzi
Umiejętności analityczne oraz wykorzystywanie dedykowanych aplikacji
Umiejętność tworzenia ciekawych, poprawnych gramatyczne i stylistycznie tekstów
Kreatywność, otwartość na nowe rozwiązania
Dobra znajomość obsługi pakietu MS Office
Wykształcenie minimum średnie lub wyższe, mile widziane kierunkowe
Dobra znajomość języka angielskiego
Prawo jazdy kat. B
Kreatywność, samodzielność, dobra organizacja pracy
Umiejętność pracy w zespole oraz przy realizacji kilku samodzielnych projektów jednocześnie
Znajomość programów graficznych Adobe mile widziana

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Zadania:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Planowanie i przygotowanie strategii marketingowej marki w social media oraz ich realizacja
Prowadzenie profili społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn itd.), w tym tworzenie
treści oraz wchodzenie w interakcję z użytkownikami
Analiza ruchu i zachowania użytkowników na profilach społecznościowych za pomocą dedykowanych
narzędzi
Kreowanie i planowanie akcji promocyjnych oraz konkursów w mediach społecznościowych.
Planowanie i realizacja kampanii Facebook Ads oraz ich analiza i optymalizacja
Współpraca z agencjami zewnętrznymi oraz blogerami
Wspieranie zespołu przy bieżących działaniach marketingowych / nowych projektach / eventach
Przygotowywanie raportów z prowadzonych działań oraz analizowanie ich efektywności

Oferujemy:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Zatrudnienie w prężnie rozwijającej się firmie, w młodym zespole, w miłej atmosferze
Możliwość dynamicznego rozwoju oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych
Niezbędne narzędzia pracy
Umowę o pracę na pełen etat
Wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i osiągnięć
Pakiet MultiSport, fundusz socjalny

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego z nazwą stanowiska w temacie na adres
rekrutacja@crispynatural.pl
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
Prosimy o zamieszczenie w aplikacji następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883).

