Стажант в отдел Маркетинг
"Девин" АД е лидер на пазара на бутилирани води. Компанията предлага богато портфолио
води с марки DEVIN и ДИВНА, натуралните сокове Granini и енергийната напитка Red Bull.
Нашият маркетингов екип е съставен от професионалисти, които харесват динамиката на
работата и възможността да предлагат иновативни подходи и практики, като по този начин
съдействат за развитието на марката вода номер едно на пазара. Продуктите ни печелят
редица награди в престижни конкурси, включително световната награда за най-добър дизайн
на PET бутилка на World Beverage Innovation Awards 2014, част от световното изложение за
напитки Brau Beviale в Нюрнберг.
Каним Ви да участвате в нашата шестмесечна стажантска програма на позиция:
Стажант в отдел Маркетинг
Отговорности:
- Подпомага административно работата в отдела и участва в текущи проекти;
- Участва в организирането на събития, спонсорирани от марките на компанията;
- Посещава рекламни форуми в спонсорираните събития, поставя и проследява рекламните
материали;
- Изготвя презентации по зададен модел и параметри от прекия ръководител;
- Координира подготовката на публикации или рекламни карета в печатните издания;
- Подпомага работата на отдела за подготовка на материали в интернет сайта и във фейсбук
страниците;
Търсен профил:
- Завършено висше образование - икономическа специалност;
- Липса на опит по специалността и с адресна регистрация в София-град според изискванията
на „Младежка заетост“;
- Отговорност, внимание към детайла, работна етика;
- Организираност, аналитичност, стремеж към резултати;
- Динамична и проактивна личност с желание за работа;
- Владеене на английски език – ниво C1 или C2;
- Компютърна грамотност – MS Office;
Нашето предложение:
-

Шестмесечен стаж в компания – лидер в своя сегмент;
Възможност за обучение и развитие;
Досег до успешни практики и професионален подход в управлението на марките;
Офис на комуникативно място с удобен транспорт в кв. Изток;

Ако се интересувате от тази възможност, моля, изпратете своя автобиография със снимка на
имейл bogdanova_v@devin-bg.com. В съответствие с политиката на компанията и според ЗЗЛД,
всички документи ще бъдат разгледани в условия на конфиденциалност. Интервю ще бъде
проведено с одобрените по документи кандидати.

