AMAZONI PLATVORMI ETTEVÕTE OTSIB

TURUNDUSOSAKONNA
JUHTI
Sind ootab põnev rahvusvaheline töö!

KANDIDEERI KOHE, OTSIME TIIMILIIGET
JOOKSVALT, KUNI LEIAME SOBIVA
Oleme edukas ja väga kiiresti kasvav Amazoni platvormil töötav
ettevõte, mis on spetsialiseerunud toodete arendamisele ja
turundamisele maailma suurimas e-kaubamajas.
Arendame hetkel tooteid kontorisegmendis, plaan on lisaks
liikuda mitmesse teise kategooriasse juba selle aasta jooksul.
Otsime oma 8-liikmelisse tiimi turundusosakonda üles ehitama
turundusosakonna juhti. Sinu tiimi kuulub juba kaks turundajat
ning oleme valmis veel kasvama
Oma tööeesmärke ja meetodeid, kuidas tulemusteni jõuda, saad
koos meiega ise seada.

TÖÖÜLESANDED:
TURUNDUS + JUHTIMINE + SUSTEEMIDE LOOMINE

Eesmärkide seadmine, nende täitmise kontroll ja
vajadusel korrektuuride sisseseadmine
Turundusplaanide koostamine
Edukate lansseerimisplaanide loomine ja täideviimine
koos tiimiga
Amazonisiseste tööriistade tipptasemel selgeksõpimine
ja kasutamine
Peamiste väliste kanalite kasutus (AdWords, Fb ads jms)
Ise lahenduste leidmine läbi pideva õppimise ja
katsetamine
Oma valdkonna raportite koostamine, analüüsimine
nädalasel müügikoosolekul, edasiste sammude
väljamõtlemine ja rakendus.
Listingute pideva optimeerimise tagamine (tekstid,
pildid, väärtuspakkumise väljatoomine)
Võtmesõnade haldus
Turundustestide läbiviimine
Veebilehe haldus
SOPide (Standard Operating Procedure) koostamine
Vastutamine turunduse oma KPIde täitmise eest

OLED PERFECT FIT:
Tahad kogu aeg edasi areneda
Sul on meeskondade juhtimise kogemus juba olemas
Oled üles ehitanud tööprotsesse kogu tiimi jaoks
Oled huvitatud e-kaubanduse turundusest ja seda eriti
Amazoni paltvormil
Soov pidevalt areneda nii professionaalselt kui isiklikus
plaanis
Naudid tiimis töötamist (pst... meile sobib see väga;)
Sind ei aja numbrid ja detailide tagaajamine närvi, vaid
naudid datat, Excelit ja nende abil tulemuste paremaks
timmimist.
Sul on suurepärane inglise keel
Tahad, et sul on tööl meiega koos lisaks tõsisele
edasiliikumisele ka lõbus ja tore.
Eriti hea kui oled Google AdWordsi huviline ja äkki ka
nende sertifikaadi ära teinud? (pole kohustus aga suur
pluss)
Sulle meeldib palju juurde õppida ja mõnikord selleks ka
välismaal konverentsidel käia.
Oled saanud PPCd teha

PAKUME SULLE:
Suurepärast palka, mis suureneb sinu professionaalsuse
suurenemisega
Exitiboonust
Eesti ja välismaa konverentse professionaalseks arenguks.
E-kaubanduse valdkonna tippspetsialistiks saamist
Töötamist nii kontoris kui vabalt valitud asukohtadest
Avatud juhtimis- ja koostöökultuuri, sul on võimalus palju
ise kujundada, kuidas ja mida sa teed.
Soodustame iseenda kui inimese eest hoolitsemist! Kui
meiega liitud, räägime lähemalt!
Teravaid pliiatseid täis töökohta Spring Hubis,
rahvusvahelises ühistöökohas Tallinnas, Pärnu mnt 148
(meil on oma hubane ruum)

Varasem kogemus Amazoni platvormil pole kohustus.
Töö meie juurest on täiskohaga ja eeldame et samal ajal
ei arenda sa oma ettevõtet.
Küsimuste korral võta värbamisspetsialist Elle Muugaga
53620359 / info@inimkapital.ee,
või alusta kohe kandideerimist
(mitte rohkem kui 45 minutit)

SIIN

Kohtume juba pea!
Egle Raadik
CEO

