Operator
marketing

În echipa
noastră
este un lo
c liber!

Profilul dumneavoastră:
• Capacitate de învățare, organizare,
prioritizare și precizie
• Gândire creativă și flexibilitate
• Abilități de redactare și simț estetic
• Capacitate de analiză și raportare detaliată
• Personalitate plăcută, capacitatea de a lucra în echipă și perseverență
• Excelente abilități de comunicare și prezentare
• Disponibilitate pentru deplasări
• Bune cunoștințe de operare calculator (Ms Office - Excel, Word, Outlook)
Constituie avantaj:
• Cunoașterea limbii germane la nivel mediu/ avansat
• Cunoașterea limbii engleze la nivel mediu/ avansat
• Experiență în domeniul marketing offline și online

Principale responsabilităţi:
• Gestionearea relației cu furnizorii de servicii și materiale de marketing – companiile de producție
publicitară, web design, print
• Comunicarea cu magazinele cu privire la activitățile actuale de marketing
• Raportare, analiză, monitorizare și online research
• Realizarea și actualizarea conținutului pentru pagina de web
• Adaptarea și implementarea de campanii în toate canalele de comunicare
• Comunicarea cu clienții
• Participarea la organizarea de evenimente în scopul promovării imaginii dm
• Colaborare cu bloggeri si influenceri
Oferim:
• Mediu de lucru plăcut într-o echipă tânără și dinamică
• Oportunitatea implicării în proiecte internaţionale
• Oportunitatea dezvoltării pe plan profesional
• Salariu motivant și bonuri de masă
• Asigurare medicală privată
Compania noastră:
dm drogerie markt este unul dintre cele mai mari lanţuri de drogherii din Europa Centrală, intrând în
categoria celor mai puternice magazine de retail specializate în frunusețe, sănătate, îngrijire casă și
bebe cu o ofertă de peste 14.000 de produse. Corectitudinea şi încrederea ne ghidează acţiunile atât
atunci când vorbim despre clienţii şi angajaţii noştri, cât şi atunci când vorbim despre partenerii noştri.
Succesul nostru internaţional se bazează pe implementarea consecventă a strategiei de dezvoltare.
Provocarea noastră permanentă este modelarea unei organizații prin care să oferim oamenilor cu care
colaborăm posibilități de dezvoltare continuă. Vă oferim şansa să vă planificaţi cariera!
Sunteți interesat?
Așteptăm CV-ul dumneavoastră pe adresa de e-mail:
recrutare@dm-drogeriemarkt.ro/ sau personal la adresa:
dm drogerie markt S.R.L, B-dul Mihai Viteazu, Nr. 30, Timisoara.

