
                         ONLINE MARKETING SPECIALIST 

„Alătură-te echipei noastre și mergi pe calea succesului”  

Pentru echipa noastră de online marketing căutam candidați potriviți pentru poziția de Online 

Marketing Specialist cu limba română (nativ). 

De ce să lucrezi la noi?  

SPORTISIMO îți permite să crești profesional, să înveți lucruri noi și să aplici ideile creative. 

Suntem aproape ca și o agenție de marketing online și toate ideile tale semnificative pot fi aplicate cu 

ajutorul echipei noastre capabile. 

Cerințe job 

 să înțelegi cum funcționează publicitatea online; 

 cunoștințe de lucru cu Google Analytics; 

 să fi prieten cu Excel-ul şi o bună capacitate de analiză; 

 limba engleză cursiv; 

Cerințe personale; 

 spirit de inițiativă și atitudine pro-activă in rezolvarea problemelor; 

 persoană responsabilă capabilă de a lucra independent; 

 atitudine pozitivă, orientare spre rezultat si adaptabilitate la condițiile de stres; 

 aptitudine, disponibilitate de a învăța lucruri noi si de a face față provocărilor; 

Descrierea jobului 

 dezvoltarea unor strategii de creștere a traficului în eshop; 

 optimizezi costurile și urmărești constant performanța campaniilor; 

 raportarea - pentru fiecare canal de marketing; 

 Google AdWords – KPIs monitoring, performance optimization, reporting 

 Optimizare SEO; 

 gestionarea contului de Facebook; 

 participarea la planificarea campaniilor: conținutul site-ului (bannere, produse etc.) 

 gestionarea comparatorilor de prețuri - monitorizarea KPI, optimizarea performanței, 

urmărirea soldului din cont; 

 E-shop - monitorizarea KPI, optimizarea performanței, raportare; 

 gestionarea facturilor; 

Oferim 

 obiectivele de carieră îndrăznețe și proiecte interesante; 

 muncă creativă cu posibilitatea de dezvoltare personală; 

 sprijin pentru creșterea personală și profesională; 

 beneficii corporative 

Prin trimiterea CV-ul dvs. sunteți de acord ca datele cu caracter personal să fie prelucrate și utilizate 

de către Sportisimo, s. r. o., Řevnická 121/1, 155 21, Praha 5, Republica Cehă în conformitate cu legea 

nr. 101/2000 Sb. referitoare la protecția datelor personale cu modificările ulterioare. 



 

Dacă ești interesat de acest job și vrei să te alături echipei noastre, trimite CV-ul tău la adresa 

următoare de email: job@sportisimo.ro 

  

mailto:job@sportisimo.ro

