APROCON INSURANCE s.r.o. Apollo Business Center II Prievozská 4B 821 09 Bratislava

Marketingový manažér
Druh pracovného pomeru: na dohodu, živnosť, s.r.o.
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:









odborné poradenstvo v rámci vzťahov s klientmi,
vytvorenie a manažment marketingových stratégií,
spolupráca pri tvorbe firemných dokumentov a web stránky spoločnosti,
tvorba zákazníckych benefitov a súťaží,
zodpovednosť za propagáciu spoločnosti smerom k verejnosti a médiám,
podpora a rozvoj image spoločnosti, e-marketing,
obchodné rokovania, cestovanie,
reporting vedeniu spoločnosti.

Ponúkame:






moderné pracovné prostredie a technické zázemie,
zaujímavé zamestnanie v perspektívnom odvetví,
podmienky pre systematický a odborný rozvoj,
ohodnotenie zodpovedajúce výkonu,
rozvinutý systém odmeňovania a benefitov.

Požadované vzdelanie: vysokoškolské II. Stupňa
Zameranie, odbor: marketing, žurnalistika alebo masmediálna komunikácia, ekonomické.
Jazykové znalosti: Anglický jazyk – aktívne
Počítačové znalosti - používateľ:









Internet (e-mail, www) - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý
Google - pokročilý
Facebook - pokročilý
Linkedln - pokročilý
Skype – pokročilý

Vodičský preukaz: B
Osobnostné predpoklady a zručnosti:















orientácia, znalosti a prax v oblasti marketingu,
zodpovednosť pri riešení úloh podriadených cieľu,
kreativita a analytické schopnosti,
disciplinované myslenie a konanie,
profesionálny prístup k zverenej agende,
samostatnosť aj práca v tíme,
preukázateľné skúsenosti s obchodnými rokovaniami,
výborná znalosť slovenského jazyka,
vynikajúca orientácia v e-marketingu,
predchádzajúca prax na podobnej pozícií výhodou,
skúsenosti z práce v médiách vítané,
príjemný vzhľad, kultivované vystupovanie,
morálna a občianska bezúhonnosť,
znalosť etikety a protokolu.

Váš životopis v slovenskom jazyku a anglickom jazyku posielajte spolu s fotografiou a motivačným listom, v ktorom uvediete,
prečo ste vhodný/á kandidát/ka na danú pozíciu a ako presne spĺňate naše požiadavky, osobnostné predpoklady a zručnosti. K
svojej žiadosti pripojte aj Váš krátky komentár na tému marketingu k webovým stránkam spoločností (www.aprocon.eu
a www.toppoistenie.com).
Web : aprocon.eu E-mail : poistenie@aprocon.eu Mobil: 0904 590 590
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
APROCON INSURANCE s.r.o. so sídlom Landererova 1, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 58787/B, IČO: 44 765 550
s povolením NBS na výkon sprostredkovania poistenia poisťovacím agentom, číslo licencie PAG 096 759
APROCON BUSINESS GROUP
Projekty I Poistenie I Financie I Poradenstvo

