Špecialista pre digitálny marketing
Spoločnosť ITAPS sa zameriavame sa na viaceré sféry IT – support, testing, analýzy,
development, RPA, R&D a PMO. Cieľom spoločnosti je prepájať IT študentov a umožniť
im získať prax na zaujímavých interných a externých projektoch v spolupráci so seniormi
v danej oblasti. Momentálne na oddelení marketingu hľadáme Špecialistu pre digitálny
marketing!
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● Správa PPC kampaní (Google Ads)
● Správa reklamy na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram, LinkedIn)
● Správa firemného blogu
● Analýza návštevnosti webstránky spoločnosti a navrhovanie/úprava obsahu webu
(vrátane SEO)
● Copywriting - príprava marketingových textov / práca s textom
● Plánovanie a zodpovedné čerpanie marketingového rozpočtu
● Sledovanie marketingových trendov
● Spolupráca s ostatnými členmi tímu a zainteresovanými stranami
● Práca na projektoch pre klienta

Požiadavky
● Mať skúsenosti s marketingom, online marketingom (performance marketingom,
search engine marketingom, social media marketingom), správou kampaní v
ITAPS s. r. o.

Bajkalská 19B 821 01 Bratislava
info@itaps.sk
www.itaps.sk

business manažéri, analýzou marketingových dát a používaním analytických
marketingových nástrojov
● Vedieť vytvárať a realizovať marketingové plány na základe stratégií
● Mať skúsenosti s dizajnom a riadením marketingových kampaní v online prostredí
a vyhodnocovaním ich efektivity
● Orientovať sa v dátach, získavať z nich potrebné informácie a vyvodzovať
zmysluplné odporúčania
● Tímový hráč, vedieť dávať aj prijímať spätnú väzbu, mať schopnosť prichádzať s
kreatívnymi myšlienkami

Ponúkame
● Plat: od 6 €/hod. BRUTTO
● Prácu na dohodu alebo na čiastočný úväzok
● Príležitosť pracovať v stabilnej technologickej firme
● Kvalitné zaškolenie do problematiky s prideleným lídrom
● Možnosť kariérneho rastu
● Dynamický pracovný čas a možnosť práce aj formou home office
● Vysoká podpora samovzdelávania - možnosť výberu kurzov
● Multisport karta po polročnej spolupráci

Ak ťa ponuka zaujala pošli CV na kariera@itaps.sk alebo vyplň formulár na
zacnivit.sk . Budeme sa tešiť na prípadnú spoluprácu!
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