Media Assistant
Warszawa

O stanowisku:
Jako Media Assistant będziesz bezpośrednio wspierał Head of Media w codziennej pracy z sieciami reklamowymi w
Europie w zakresie komunikacji i realizacji kampanii reklamowych dla Klientów agencji. Jeśli interesują Cię media online,
znasz już podstawy oraz jesteś osobą komunikatywną to stanowisko Media Assistant w Intredo jest idealne dla Ciebie
bo właśnie w Intredo nauczysz się „rzemiosła” i rozwiniesz skrzydła.

Zakres obowiązków:
•

Research sieci reklamowych na europejskim rynku mediów online i jego analiza,

•

Pozyskiwanie, analizowanie i przetwarzanie ofert wydawców online,

•

Stopniowe uczestnictwo w spotkaniach z mediami/wydawcami/partnerami biznesowymi,

•

Przygotowywanie i prezentacja ofert dla Klientów i Partnerów agencji,

•

Obsługa powierzonych zadań związanych z prowadzonymi kampaniami reklamowymi dla Klientów,

•

Ścisła współpraca z zespołem działu Mediów oraz innymi działami w firmie,

•

Śledzenie trendów rynkowych i stałe poszerzanie wiedzy o rynku mediów.

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:
•

Otwarta osobowość, ambicja i ciekawość świata,

•

Mile widziani studenci kierunków tj. :zarządzanie, socjologia, matematyka, media,

•

Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie- warunek konieczny,

•

Podstawowa znajomość rynku reklamy efektywnościowej/afiliacyjnej będzie atutem,

•

Znajomość pojęć związanych z reklamą internetową i e-commerce,

•

Umiejętność analitycznego myślenia,

•

Komunikatywność oraz wysokie umiejętności interpersonalne,

•

Samodzielność i dobra organizacja pracy.

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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