Szukamy właśnie Ciebie do naszego biura w Hamburgu na stanowisko

Prakykant/ka Online Marketing Region Polska
Od zaraz, możliwość późniejszego rozpoczęcia praktyk
Okres trwania: 4-6 miesięcy
Wynagrodzenie 600 €/ miesięcznie

SpaDreams jest światowym liderem w organizowaniu urlopów zdrowotnych oraz pobytów spa i wellness..
Nasza gama produktów rozciąga się od ofert wellness & spa, poprzez kuracje lecznicze i odchudzające aż do podróży z Ajurwedą i
jogą. Współpracujemy z ponad 800 partnerami hotelowymi z 50 krajów. Jesteśmy międzynarodową marką niemieckiego Tour
operatora – Fit Reisen i jako SpaDreams oraz Spa Oteli z ofertami dostępnymi w 8 językach, docieramy globalnie do partnerów oraz
klientów z całego świata.

.......................................................................................................................................................................................

Twoje zadania
Ściśle współpracujesz z managerem firmy na rynek polski oraz rozbudowujesz naszą stronę internetową www.spadreams.pl.
Do Twojego zakresu zadań należą działania związane z online marketingiem, optymalizacją narzędzi wyszukiwania oraz
kampaniami dla naszych klientów oraz partnerów. Ponadto współdziałasz przy tworzeniu oraz zarządzaniu treścią naszej
strony internetowej.

Co oferujemy
Pracę w zgranym oraz sympatycznym międzynarodowym zespole , w którym od pierwszego dnia powierzmy Ci ciekawe i
wymagające odpowiedzialności zadania. Nasza płaska hierarchia umożliwia sprawną komunikację oraz realizację nowych
pomysłów oraz udoskonaleń. Nasze firmowe eventy są gwarancją dobrej zabawy oraz integracji zespołu.

Czego oczekujemy od Ciebie
Szukamy osoby zdolnej do pracy w zespole, która nie cofa się przed nowymi wyzwaniami oraz z zaangażowaniem realizuje
własne pomysły, pracując przy tym samodzielnie. Czujesz się dobrze w międzynarodowym otoczeniu oraz chętnie podejmujesz
się różnorodnych zadań. Jesteś obeznany z nowoczesną technologią oraz chętnie pracujesz z social media.

Posiadasz poniższe umiejętności? Spakuj się i przyjeżdżaj do nas!
Bardzo dobrze władasz językiem polskim w piśmie i mowie
Znasz polską mentalność oraz realia polskiego Internetu (np. mieszkałeś przynajmniej 3 lata temu w Polsce)
Umiesz obsługiwać MS-Office, masz ogólne pojęcie o social media i wspołczesnych formach komunikacji
Potrafisz się dobrze porozumieć po niemiecku
Chętnie pracujesz w zespole, jesteś zmotywowaną oraz komunikatywną osobą

Wzbudziliśmy Twoje zainteresowanie?
Jeśli chcesz zebrać nowe pasjonujące doświadczenia oraz aktywnie uczestniczyć w rozwoju naszej
firmy, wyślij już dziś Twoje dokumenty aplikacyjne do Agnieszki Zakurzewskiej na adres:
kariera@spadreams.pl Więcej informacji na temat pracy z nami znajdziesz na naszej stronie
internetowej: www.spadreams.pl/kariera
Do zobaczenia!

