Social Media Specialist
Świat social media nie ma dla Ciebie tajemnic? Szukasz nowych wyzwań? Dołącz do zespołu
agencji Evenema, która stawia na jakość, kreatywność i partnerskie relacje.
Szukamy samodzielnej i doświadczonej osoby, która z nami dla naszych klientów podbije świat
social media.
Fajnie będzie, jeśli:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nie masz problemów z pisaniem dłuższych i krótszych tekstów, które są poprawne
językowo i mają w sobie to coś
lubisz kontakty z ludźmi oraz potrafisz ustalić co i jak z klientem
umiesz realizować ustaloną strategię, reagować na potrzeby rynku oraz wprowadzać
i argumentować zmiany
aktywnie działasz w mediach społecznościowych i wiesz co jest aktualnie modne, lubiane, a
co nieco mniej
jesteś kreatywny/a i nie boisz się swoich pomysłów
masz doświadczenie w tym obszarze zarówno zawodowe jak i w sferze prywatnej
poradzisz sobie z samodzielnym opracowywaniem i wdrażanie strategii social mediowych
potrafisz przeprowadzić kampanie reklamowe w social media, a następnie przygotujesz
raport i rekomendacje
masz doświadczenie we współpracy z działem graficznym i fotografami

Do czego?
• W portfolio klientów kreatywnej agencji mamy różne firmy. Od jednoosobowych, lokalnych
działalności, do dużych marek zatrudniających setki pracowników. Mamy swoje ulubione
branże, ale nie boimy się nowych wyzwań.
Wymagania:
• warunek konieczny: minimum 2-letnie doświadczenie w branży social media
• samodzielnie prowadzenie profili społecznościowych (FB, Instagram, LinkedIn, YouTube)
• doświadczenie w zarządzaniu zespołem projektowym
• wrodzona chęć do śledzenia wszelkiego rodzaju trendów, nowości technologicznych i
mediów społecznościowych
• znajomość narzędzi analitycznych i monitorujących media społecznościowe (Brand24,
SentiOne, Sotrender)
• znajomość narzędzi do przeprowadzania płatnych kampanii
• umiejętność przygotowywania atrakcyjnych prezentacji i ofert
• znajomość języka angielskiego
• kultura osobista i sprawne operowanie językiem polskim
• kreatywność, samodzielność oraz dobra organizacja pracy
• wysoka odpowiedzialność i komunikatywność
• charyzma, pozytywne nastawienie i dobry humor : -)

Oferujemy:
• ciekawe wyzwania
• kreatywną atmosferę twórczą
• codzienną współpracę z otwartymi ludźmi, którzy są zespołem specjalistów z branży
reklamowej
• pracę w firmie, która docenia niestandardowe podejście i rozwiązania
• dużą samodzielność w działaniu
Wynagrodzenie i forma zatrudnienia:
Wysokość wynagrodzenia zależy od Twojego doświadczenia i oczekiwań porozmawiajmy! Ogłoszenie to dotyczy pracy w pełnym wymiarze godzin (cały etat) na umowę o
pracę lub B2B. Cenimy relacje międzyludzkie, dlatego szukamy kogoś do pracy z nami stacjonarnie
w biurze w centrum Szczecina.
CV wraz z portfolio prześlij na biuro@evenema.com
z dopiskiem “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Evenema w celu
prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko”.

