MARKETING OFFICER
EPPC Albania kërkon një Marketing Officer, për klientin e saj, kompani lider në botë në prodhimin e
materialeve të ndërtimit.

Përgj egj ësitë Kry esor e:










Bashkëpunon me manaxherin e marketingut dhe zbaton strategjitë e miratuara të marketingut me qëllim
rritjen e vizibilitetit të markës dhe shitjet;
Mirëmban dhe përditëson faqen Web me eventet dhe produktet e kompanisë, si dhe propozon kanale te
tjera te komunikimit dixhital per rritjen e vizibilitetit te brandit dhe produkteve;
Kryen aktivitete ne terren si mbledhjen e te dhenave te tregut, çmimet e konkurences, produktet
konkuruese ne treg duke raportuar tek manaxheri i shitjeve dhe manaxheri i produktit;
Komunikon dhe mirëmban marrëdhëniet me palët e treta;
Siguron që të gjitha produktet e importuara dhe produkti lokal të kenë materiale relevante të
marketingut për qëllime shitjeje; si dhe perpilim, dizenjim dhe printim në bashkëpunim me manaxherin e
produkteve dhe manaxherin e kompanisë, të të gjithë posterave, leaflets, broshura, etj., sipas planit te
komunikimit te miratuar;
Kujdeset për zhvillimin e imazhit të kompanisë;
Monitoron dhe ekzekutomin brandimin e pikave të shitjes sipas strategjisë së brandit dhe kompanisë;
Asiston në të tjera detyra administrative sipas nevojave të punës.

Kërk esat për kët ë p oz ic i on j an ë:







Diplomë Universitare në Marketing/Administrim Biznesi apo profile të ngjashme;
Eksperiencë në pozicione të ngjashme jo më pak se 3 vjet (e preferueshme në kompani ndërkombëtare);
Të ketë njohuri në mjetet Marketing, analizë produkti dhe dizajn;
Të ketë aftësi analitike dhe të propozojë fushata marketingu;
Të zotërojë shkëlqyeshëm gjuhën Angleze dhe MS Office;
Të jetë person i organizuar, kreativ, i komunikueshëm, me iniciativë dhe i apasionuar pas marketingut.
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Si t ë aplik oni :
Për të aplikuar për këtë mundësi punësimi, ju lutemi ndiqni linkun e mëposhtëm:
aplikim.eppc.al
Ju do të kontaktoheni vetëm në qoftë se CV-ja juaj do të kualifikohet. Tek ne CV-ja juaj është e sigurt dhe
trajtohet në konfidencialitet të plotë.

