Hľadáme nových kolegov
Snívaš o práci v eventovej agentúre či na marketingu svojho
obľúbeného brandu? Chceš si jedného dňa založiť vlastnú
agentúru? Láka ťa svet marketérov, ale ešte presne nevieš, kde
zakotvíš? Poď k nám! Naučíme ťa všetk,o čo potrebuješ vedieť
o práci v brandži, ktorú si zamiluješ. Získaš najlepší základ pre
svoju budúcu kariéru a naučíš sa zručnosti, ktoré sa ti zídu pre
ďalšie uplatnenie... My však veríme, že ostaneš u nás – a postupne
si prevezmeš svoje značky, ktoré s nami budeš budovať.
Sme zážitková marektingová agentúra. Spájame brandy
so zážitkami, aby vynikli nezabudnuteľným spôsobom.

HĽADÁM PRÁCU KDE BUDEM MOCŤ:
rozvíjať marketing zaujímavých značiek ako
Fernet, Whirlpool, Schweppes či Davidoff
budovať svoju kariéru v event marketingu
brainstormovať s kolegami pri zadaniach nových projektov
tvoriť zmysluplné rozpočty, s dôrazom na detail

TYP ÚVÄZKU A PONÚKANÁ MZDA:

Hľadáme kolegu na full time. Na začiatok ponúkame stabilnú mzdu
vo výške 1100 € plus motivačný odmeňovací systém.
Ak si však skúsený a osloví nás tvoj príbeh a nadšenie pre
marketing, už ťa nepustíme – a na mzde sa určite dohodneme.

organizovať zážitkové eventy a sales promo
vzdelávať sa v oblasti zážitkového marketingu
flexibilne riadiť svoj čas, a pri tom spoľahlivo
sledovať deadline pridelených úloh

ZAPADNEŠ U NÁS DOKONALE AK:

• si priateľský, šikovný, ochotný a pracovitý
•	
svoju kariéru vidíš v marektingu a máš predstavu, ktorým
smerom sa chceš uberať (v strednodobom horizonte)
• máš skúsenosti s event marketingom
•	
kade chodíš, hľadáš inšpiráciu pre značky našich klientov
• pristupuješ k zadaniam zodpovedne
• dokážeš mobilom urobiť pekné fotky a videá z akcií do storiek
•	nepotrebuješ sedieť 8h v kancelárii, ale úlohy odovzdávaš načas
•	
si pre svojich kolegov nápomocný a vieš požiadať o pomoc,
ak ju potrebuješ
• si zvedavý a rád sa učíš nové veci
•	zaujímaš sa o to, akí sú naši klienti, čo majú radi a čo im chýba

niečo o nás tu

spolupracovať so skúsenými marketérmi
s 20-ročnými skúsenosťami v brandži
prezentovať návrhy projektov klientom
byť zvedavý, kreatívny a veľa sa pýtať
podieľať sa na interných projektoch agentúry
aj mimo zadaní od klientov

alebo ešte lepšie tu

sedieť v kancelárii v centre Bratislavy, ale aj veľa
cestovať po Slovensku s kampaňami

Ak ťa táto ponuka zaujala,

neposielaj nám prosím Europass. Pošli stručný popis o sebe a o tom, ako si predstavuješ svoj dream job,
k tomu nejaké linky, referencie – skrátka všetko, čím nás zaujmeš. Myslíme si, že sa ti u nás bude páčiť.
Sme tím odborníkov a priateľov, zážitkový marketing máme v DNA a nebojíme sa robiť chyby.
Napíš na:
marek@parsenn.sk

