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Specjalista Social Media
staż/praktyka/wolontariat
Siłą wielu naszych inicjatyw są ambitni, pełni energii i otwarci na nowe wyzwania wolontariusze. To dzięki ich
pracy, kreatywności i pomysłom Fundacja ProProgres stale podnosi jakość realizowanych przedsięwzięć. Działamy
z pasją i inspirujemy innych do działania, z roku na roku obserwujemy stały wzrost zainteresowania naszymi
projektami.
Zapraszamy do współpracy tych wszystkich, którzy w przyszłości chcą się związać z social mediami.
Proponujemy staż/praktykę/wolontariat w Fundacji ProProgres na stanowisku Specjalista Social Media.
Jeżeli chcesz zdobyć doświadczenie w:
•
Skutecznym, ukierunkowanym na konkretne cele prowadzeniu profili i fan page
•
Prowadzeniu pełnych kampanii
•
Prowadzeniu blogów oraz mikroblogów marek i organizacji
•
Opracowaniu i wdrażaniu internetowej strategii marketingowej organizacji
•
Monitorowaniu podjętych aktywności, analizy statystyk
•
Tworzeniu tekstów marketingowych zgodnie z zasadami webwritingu
•
Sporządzaniu raportów z prowadzonych działań

Jesteś w trakcie studiów?
Posiadasz wiedzę w zakresie planowania działań reklamowych i kreowania wizerunku firmy w Internecie (social
media, fora internetowe), wspomagania sprzedaży, a także zagadnień marketingu internetowego i chcesz sprawdzić
ją w praktyce?
Posiadasz znajomość mediów społecznościowych?
Ta oferta jest dla Ciebie!

Wymagamy:
•
Pozytywne nastawienie
•
Kreatywności
•
Lekkiego pióra
•
Pasji i zaangażowanie
•
Mile widziana znajomość rynku e-commerce, trendów, rozwiązań, kierunków rozwoju
Oferujemy:
•
Zdobycie doświadczenia zawodowego
•
Referencje po zakończeniu współpracy wraz z listem polecającym
•
Udział w ciekawym projekcie Szkoła Agile
•
Szansę na nawiązanie kontaktów zawodowych
•
Pracę w formie wolontariatu w elastycznym wymiarze godzin

Chcesz wesprzeć nasz Projekt Szkoła Agile? Wyślij nam swoje CV na adres: kontakt@proprogres.org.pl
Z dopiskiem: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2002 r. , Nr 101, poz.
926 z późn. zm.).

