Digital Marketing Specialist
Taksidi to biuro turystyczne kierujące swoją ofertę do młodych ludzi. Organizujemy wyjazdy
narciarskie i snowboardowe pod marką Taksidi (www.taksidi.pl) oraz niezwykłe rejsy do
najpiękniejszych zakątków świata pod marką The Boat Trip (www.TheBoatTrip.eu). Nasze wyjazdy
słyną z doskonałego przygotowania i niezwykłej atmosfery. Jesteśmy zgranym, młodym team'em i
dynamicznie rośniemy. W związku z tym poszukujemy osoby na stanowisko: Digital Marketing
Specialist

Twoje podstawowe obowiązki:
● realizacja strategii działań sprzedażowych i marketingowych online,
● tworzenie i optymalizacja kampanii reklamowych w sieci Meta Ads oraz Google Ads,
● koordynowanie tworzenia materiałów i treści reklamowych we współpracy z grafikami i
montażystami,
● przygotowywanie komunikacji zewnętrznej (media społecznościowe, newslettery),
● redagowanie treści, przygotowywanie ofert współpracy / sponsoringu,
● analiza realizowanych działań, raportowanie wyników
Najlepiej będziesz się z nami czuł/czuła, jeśli potrafisz samodzielnie zorganizować sobie pracę i nie
czekasz, aż dostaniesz listę zadań do wykonania. Dostaniesz sporo wolności, ale i odpowiedzialności.
Będziesz kluczowym członkiem zespołu, który będzie miał realny wpływ na działania firmy.
Kluczowe kompetencje:
● doświadczenie w pracy z Meta Ads oraz Google Ads (warunek konieczny)
● bardzo dobre umiejętności analityczne oraz znajomość Google Analytics
● umiejętność prowadzenia profili w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram)
● umiejętność redagowania krótkich form pisanych (np. posty, teksty na stronę)
● nastawienie na osiągnięcie rezultatów
● dokładność i sumienność w wykonywanych obowiązkach
● umiejętność pracy w dynamicznym środowisku
● dobra znajomość języka angielskiego
Mile widziane:
● doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu kampanii reklamowych
● podstawowe umiejętności graficzne (np. Canva)
● podstawowa znajomość zagadnień związanych z SEO
● zainteresowanie żeglarstwem, nartami / snowboardem, kite & windsurfingiem
Oferujemy:
● Stałą, comiesięczną pensję powiększoną o bonus za wyniki
● możliwość podróżowania jako bonus za dobrą pracę
● elastyczne godziny pracy, częściowa możliwość pracy zdalnej

●
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●

ciągły rozwój oraz możliwość poszerzania swojej wiedzy w zakresie marketingu
dużo niezależności i okazji do wykazania się
pracę w młodym i doświadczonym zespole pasjonatów żeglarstwa i narciarstwa
doskonałą lokalizację biura przy ul. Wołodyjowskiego na Mokotowie

