SIA “Viss veikaliem un noliktavām”, kas ir viens no vadošajiem veikalu un noliktavu
aprīkojumu ražotājiem un piegādātājiem Baltijā un Skandināvijas valstīs ar plašu
sadarbības tīklu visā Eiropā, kas ne tikai aug un attīstās, bet arī spēj radoši strādāt vienā
solī ar mainīgo un moderno mūsdienu sabiedrību. Šobrīd saistībā ar uzņēmuma
paplašināšanos meklē:
DIGITĀLĀ MĀRKETINGA SPECIĀLISTS/-A”
Tavi galvenie pienākumi būs:
•

Digitālo projektu ideju radīšana, izstrāde, realizēšana un rezultātu analizēšana;

•

Vadīt un uzlabot digitālā marketinga saturu, izmantojot Google Analytics, Google Adwords, Facebook
Ads, SEO;

•

Organizēt un analizēt tiešā mārketinga kampaņas;

•

Uzņēmuma mājaslapas uzturēšana, uzraudzīšana un administrēšana;

•

Uzņēmuma pārstāvēto produktu un pakalpojumu rezultatīva virzīšana vietējā un starptautiskā tirgū;

Nepieciešamās iemaņas un prasmes:
•

Zināšanas mārketinga un reklāmas jomā;

•

Zināšanas un pieredze darbā ar “MailChimp” vai analogu e-pastu izsūtīšanas rīku;

•

Zināšanas un pieredze darbā ar “Google AdWords”;

•

Zināšanas un pieredze darbā ar “Facebook Business manager” (Facebook Ads);

•

Zināšanas par SEO;

•

Pieredze mājaslapu satura veidošanā un uzturēšanā, e-pastu/sms kampaņu organizēšanā;

•

Teicamas komunikācijas un prezentēšanas prasmes;

•

Teicamas latviešu un labas krievu, angļu valodas prasmes;

•

Spēja pieņemt lēmumus, uzņemties atbildību;

•

Prasme patstāvīgi organizēt savu darbu;

•

Iniciatīva un radoša domāšana;

•

HTML un citas programmēšanas iemaņas, tiks uzskatītas par priekšrocību.

Labākajam piedāvāsim:
•

Interesantu, intensīvu darbu augošā uzņēmumā;

•

Kompetencei atbilstošu, konkurētspējīgu atalgojumu;

•

Draudzīgu un atsaucīgu kolēģu atbalstu, labus darba apstākļus;

•

Labas profesionālās izaugsmes un apmācības iespējas līdz ar uzņēmuma izaugsmi;

•

Bezmaksas autostāvvietu darba vietā.

Intereses gadījumā sūtiet savu CV un pieteikuma vēstuli CV-Online sistēmā!
N.B. Sazināsimies ar otrajai atlases kārtai izvirzītajiem kandidātiem.
SIA “CV-Online Latvia” ir NVA izsniegta licence darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai Nr.73 (11.08.2008, beztermiņa).
Piesakoties vakances konkursam, kandidāts piekrīt savu personas datu uzglabāšanai SIA “CV-Online Latvia” iekšējā
konfidenciālajā datu bāzē ar mērķi, lai personas dati tiktu apstrādāti citos SIA “CV-Online Latvia” veiktajos personāla atlases
projektos. Gadījumā, ja kandidāts nevēlas sniegt savu piekrišanu SIA “CV-Online Latvia” turpmākai savu personas datu apstrādei
šādam mērķim, lūdzam to norādīt pieteikumā. Bez kandidāta piekrišanas personas dati netiks izplatīti trešajām personām.

