Email Campaign Specialist
Warszawa

O stanowisku:
Nieustannie się rozwijamy i stale powiększamy swój zespół, dlatego szukamy ambitnych ludzi, którzy nie boją się
wyzwań i chcą rozwijać swoje umiejętności w marketingu internetowym. Jako Campaign Email Specialist będziesz
odpowiedzialny za planowanie i realizację kampanii e-mail marketingowych oraz kampanii display dla Klientów
e-commerce agencji.

Zakres obowiązków:
•

Zarządzanie kampaniami i programami e-mail marketingowymi w tym również marketing automation dla Klientów
e-commerce agencji,

•

Współpraca z międzynarodowymi sieciami reklamowymi i wydawcami w zakresie zakupu baz mailingowych oraz
wysyłek kampanii mailingowych,

•

Realizacja kampanii e-mail marketingowych na zewnętrznych bazach e-mailingowych,

•

Analiza efektywności oraz optymalizacja realizowanych kampanii,

•

Nadzór i weryfikacja zgodności treści kampanii mailingowych z najlepszą praktyką oraz wytycznymi agencji i jej
Klientów,

•

Współpraca z zespołem Kreacji i Tech w zakresie bieżących wyzwań i zwiększenia wydajności pracy oraz efektów
kampanii.

Oferujemy:
•

Pracę w gronie nieprzeciętnych i zaangażowanych pasjonatów Internetu i reklamy internetowej w nowym biurze
w Warszawie,

•

Możliwość szkoleń i rozwoju zawodowego,

•

Atrakcyjne wynagrodzenie- adekwatne do posiadanego doświadczenia oraz osiąganych rezultatów,

•

Przyjazną atmosferę pracy w młodym zespole oraz wiele okazji do integracji,

•

Bogaty pakiet socjalny (prywatna opieka medyczna, karta Multisport),

•

Owocowe poniedziałki
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Nasze oczekiwania:
•

Min. 1 rok doświadczenia na podobnym stanowisku u klienta końcowego (e-commerce, wydawca), w agencji lub
sieci reklamowej (media online, display, performance marketing),

•

Znajomość zagadnień e-mail marketingu, lead nurting, lead generation- mile widziana,

•

Praktyczna znajomość systemów do e-mail marketingu i marketing automation,

•

Bardzo dobra znajomość języka angielskiego,

•

Znajomość technik marketing automation będzie dodatkowym atutem,

•

Wysoka motywacja do pracy, orientacja na realizację celów,

•

Umiejętność szybkiego uczenia się,

•

Odpowiedzialność i terminowość.

Aby dołączyć do naszego zespołu wypełnij formularz zgłoszeniowy:

Wypełniając aplikację zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych przez Intredo Media
(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

www.intredo.com

Intredo Media Sp. z o.o.
Armii Krajowej 19
30-150 Kraków
m: + 48 739 040 103
e: biuro@intredo.com

REGON: 20881536
NIP: 676241023
KRS: 0000325664
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