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Ogłoszenie dotyczy mieszkańców powiatu kętrzyńskiego, gmin Kętrzyn, Korsze, Reszel,
Barciany oraz Srokowo.
Interesują Cię social media? Lubisz śledzić to, co dzieję się na Facebooku, Instagramie czy
Twitterze? Chcesz propagować treści w Internecie? Szukamy właśnie Ciebie! Zaangażuj się
bezpośrednio w pracę w naszej firmy, rozwijaj swoją pasję i zdobywaj doświadczenie
związane z Twoim wykształceniem lub zainteresowaniem.
Będąc u nas na stażu będziesz mieć realny wpływ na reklamę naszych produktów, nauczysz
się sprzedaży i marketingu od doświadczonych ekspertów. Dowiesz się, jak funkcjonuje
sprzedaż mebli zarówno na terenie Polski jak i za granicami kraju. Poznasz różne techniki
sprzedaży, które będziesz mógł łączyć z promocją naszych mebli w social mediach.

Twój zakres obowiązków:
- tworzenie wpisów i umieszczanie ich na social mediach,
- tworzenie spotów reklamowych na YouTube,
- śledzenie najnowszych trendów marketingu i sprzedaży mebli,
- uczestnictwo w budowaniu strategii marketingowej marki oraz planowanie promocji i
strategii marketingowych obecnych i nowych produktów w social mediach,
- aktywne promowanie marki MTI Furninova.
Nasze wymagania:
- zainteresowanie social mediami,
- umiejętność tworzenia ogłoszeń reklamowych,
- praktyczna wiedza z zakresu komunikacji marketingowej (z nastawieniem na portale
społecznościowe),
- umiejętność nieszablonowego myślenia i nieustannego dostarczania pragmatycznych sposób
rozreklamowania naszych produktów,
- kreatywność, otwartość na rozwój, chęć wychodzenia z własnymi inicjatywami,
- skrupulatność, systematyczność,
- umiejętność planowania i priorytetyzowanie zadań.
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Oferty prosimy kierować osobiście do biura ochrony znajdującego się w Kętrzynie przy ul.
Zbożowej 6 lub na adres e-mail: hr@mti-furninova.pl
Prosimy o dopisanie klauzuli:
”Udzielam zgody Administratorowi Danych – MTI Furninova Polska Sp. z o.o., ul. Zbożowa
6, 11-400 Kętrzyn, na przetwarzanie moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach
rekrutacyjnych na potrzeby prowadzenia procesu rekrutacji. Mam świadomość, że bez mojej
wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7
pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że przysługuje mi
prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Zgody udzielam
dobrowolnie”.
Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

