Ambiciozno, dinamično in hitro rastoče podjetje
na področju fitoterapije in medicinskih pripomočkov

razpisuje prosto delovno mesto

VODJE PROJEKTOV V MARKETINGU (m/ž)
Opis nalog za katere bo odgovoren/-na:
- določanje ciljev in priprava strategij razvoja in trženja zaupanih blagovnih znamk,
- skrb za dobičkonosnost dodeljenih projektov in izboljšave,
- načrtovanje, izvedba in koordinacija sodelavcev ter poročanje,
- priprava celostne oglaševalske kampanje za projekt,
- razvoj in izvedba programov zvestobe in ambasadorstva pri kupcih,
- tekstopisje v slogu identitete zaupanih blagovnih znamk,
- tržno raziskovanje, identifikacija novih proizvodov, analiza trendov v panogi, spremljanje
konkurence,
- organizacija, vodenje in izvajanje edukacijskih in brainstorming delavnic ter izobraževanj za
strokovno in širšo javnost,
- zagotavljanje promocijske kreative, izdelava promocijskih in strokovnih materialov,
- organizacija in izvedba sejemskega nastopa in drugih predstavitvenih dogodkov podjetja,
- priprava in usklajevanje ponudb in pogodb, pogajanja,
- sodelovanje v nabavnih postopkih,
- izobraževanje in usposabljanje sodelavcev.
Pogoji za zaposlitev:
- najmanj visokošolska ali univerzitetna izobrazba ustrezne smeri (marketing),
- najmanj 3 leta delovnih izkušenj s področja marketinga,
- dobro razvite organizacijske in komunikacijske veščine,
- odlično pisno izražanje in kreativnost,
- spodobnost dela v teamu,
- odlično poznavanje računalniških programov (MS Office),
- dobro poznavanje angleškega jezika (zaželeno poznavanje italijanskega jezika).
Nudimo:
- zaposlitev za 12 mesecev s poskusno dobo 6 mesecev,
- možnost dolgoročne zaposlitve,
- vlaganje v vaše izobraževanje in osebnosti razvoj,
- stimulativno plačilo,
- delo v kreativnem, zagnanem in mladem kolektivu,
- delo v dinamičnem okolju, kjer so spremembe stalnica,
- delo v kreativnih in sodobnih prostorih, ki spodbujajo sodelovanje.
Pričakujemo:
- motivacijsko pismo,
- življenjepis kandidata z dokazili,
- seznam referenc in priporočil.
Če si proaktivna in ambiciozna oseba, predvsem pa, če želiš rasti v krogu strastnih
sodelavcev, ki že 18-leto ustvarjajo podjetje, se nam čimprej javi (najkasneje do 3. 3. 2021)
na naslov Sanofarm d.o.o., Industrijska cesta 6r, 6310 Izola ali na elektronski naslov: razpis@sanofarm.si. Vabljenje na razgovor bo potekalo sprotno, še pred zaključkom razpisa, zato ne
odlašaj. Izkoristi priložnost.

