
Do naszego zespołu szukamy doświadczonego specjalisty/ki, który będzie odpowiadał/a za prowadzenie działań 
komunikacyjnych w mediach społecznościowych naszych Klientów.

Jeżeli:
- Posiadasz minimum dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu różnych kanałów w mediach społecznościowych
   (Instagram, Facebook, Tik Tok itp.) 
- Jesteś na bieżąco z trendami komunikacyjnymi oraz efektywnymi narzędziami w Social Media
   (m.in. Instagram, YouTube, Facebook TIK TOK) 
- Posiadasz lekkie pióro i wiesz jak tworzyć treści aby angażowały odbiorcę
- Masz POMYSŁ  na treści (wizualne),  szukasz niestandardowych i kreatywnych rozwiązań, a przede wszystkim masz
   inicjatywę  do prezentowania swoich pomysłów i odwagę do wdrażania nowych rozwiązań 
- Masz zdolności analityczne – umiesz prezentować dane i ocenić efektywność kampanii, ale też określić KPI
- Jesteś zorientowany/a na myślenie strategiczne 
- Dobrze  znasz  język angielski (minimum B2)

Zadania:
- Bieżąca obsługa kanałów social media Klientów Agencji (przygotowywanie kalendarzy publikacji, publikacja treści, 
   moderacja pod postami)
- Tworzenie angażujących treści we współpracy z Content Designerem
- Nadzór nad produkcją kontentu do poszczególnych kanałów komunikacji
- Proponowanie interesujących treści i rozwiązań do różnych kanałów Social Media w tym na Instagram Stories
- Przygotowywanie prezentacji dla Klientów agencji (raportowanie miesięcznych działań, propozycje nowych)
- Consulting dla Klientów agencji
- Ścisła współpraca z osobami zajmującymi się działaniami reklamowymi (zlecanie kampanii, kontrola budżetów)
- Ocena efektywności prowadzonych kampanii wraz z rekomendacjami dalszych działań
- Stały monitoring trendów w komunikacji, nowych narzędzi

Oferujemy:
- Wynagrodzenie adekwatne do wiedzy, doświadczenia i zaangażowania
- Możliwość realizacji zintegrowanych projektów komunikacyjnych
- Pracę w innowacyjnej organizacji, prowadzonej przez partnersko funkcjonujący zespół
- Dużą autonomię w działaniu i podejmowaniu decyzji 
- Przyjazną, sprzyjającą wszechstronnemu rozwojowi i niekorporacyjną atmosferę pracy
- Pracę w stylowym biurze w samym centrum Warszawy

Jeśli jesteś zainteresowana lub zainteresowany pracą w Aliganza Agency napisz do nas
 i przedstaw się w 280 znakach oraz prześlij swoje CV do 31 maja 2021 r na adres e-mailowy: praca@aliganza.pl

W tytule maila prosimy o umieszczenie hasła: Social Media Specialist
 

W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez grupę Aliganza, w szczególności przez Fashion 

Agency Aliganza Sp. z o.o. sp. kom. z siedzibą w Warszawie na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

SOCIAL MEDIA SPECIALIST


